
 

[   5صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب المواضع التي تجوز الصالة عليها و المواضع ج

عليها التي زجر عن الصالة  

 
 

ي اب ذكر أخبار رويت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فب

األرض كلها بلفظ عام مراده خاص إباحة الصالة  

 
 

د الجبار بن العالء نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عب - 787

دي سفيان ح وحدثنا بندار و أبو موسى قاال حدثنا ابن أبي ع

لهم عن شعبة ح وحدثنا سلم بن جنادة أنا وكيع عن سفيان ك

عن األعمش ح وحدثنا سلم بن جنادة أنا أبو معاوية عن 

ا األعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : قلت ي

وضع في األرض أول ؟ قال : المسجد رسول هللا : أي مسجد 

م الحرام قال قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد األقصى قال قلت : ك

ل فهو بينهما ؟ قال : أربعون سنة ثم أين ما أدركتك الصالة فص

 مسجد

ذا حديث أبو معاوية ومعنى حديثهم كله سواءه  

نا ال أبو بكر : أخبار النبي صلى هللا عليه وسلم جعلت لق

لها مسجدا وطهورا من هذا الباباألرض ك  

 
 

تاب إباحة الصالة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا عمران بن موسى  - 788
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س بن القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح الضبعي عن أن

صلي مالك قال : لما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكان ي

مسجد حيث أدركته الصالة فيصلي في مرابض الغنم ثم أمر بال

 قال : فأرسل إلى مأل من بني النجار فجاؤوا فقال : يا بني

ه إال النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا : ال وهللا ما نطلب ثمن

كان من هللا قال أنس : فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب و

ور لى هللا عليه وسلم بقبفيه نخل قال : فأمر رسول هللا ص

ال فصفوا المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع ق

 النخل قبلة المسجد وقال : اجعلوا عضاديته حجارة
 
 

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

 

[   6صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 والدليل فاعل ذلك من اب الزجر عن اتخاذ القبور مساجدب

ليه شرار الناس وفي هذه اللفظة داللة على أن قوله صلى هللا ع

لت وسلم : أين ما أدركتك الصالة فصل فهو مسجد وقوله : جع

لنا األرض كلها مسجدا لفظة عامة مرادها خاص على ما ذكرت 

ل وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا أن الك

هللا عليه  النبي صلى قد يقع على البعض على معنى التبعيض إذ

وسلم لم يرد بقوله : جعلت لنا األرض كلها مسجدا جميع 

األرضين إنما أراد بعضها ال جميعها إذ لو أراد جميعها كانت 

 الصالة في المقابر جائزة وجاز اتخاذ القبور مساجد وكانت

زة الصالة في الحمام وخلف القبور وفي معاطن االبل كلها جائ

 هللا عليه وسلم عن الصالة في هذه وفي زجر النبي صلى
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 المواضع داللة على صحة ما قلت
 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا حسي - 789

بن علي عن زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن 

 عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن من

 حياء ومن يتخذ القبورشرار الناس من تدركهم الساعة وهو أ

 مساجد 

 
 

 قال األعظمي : إسناده حسن وعلقه البخاري بصيغة الجزم 

 عن ابن مسعود مرفوعا دون الجملة األخيرة منه

 
 

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

 

[   7صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

كيم ى بن حأخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر انا بندار و يحي - 790

 -وقال بندار عن هشام  -قاال حدثنا يحيى انا هشام بن عروة 

 أخبرني أبي عائشة : أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة

 صلى رأينها في الحبشة فيها تصاوير فذكرتا ذلك لرسول هللا

نوا هللا عليه وسلم فقال : أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ب

خلق ه تلك الصور أولئك شرار العلى قبره مسجدا وصوروا في

 عند هللا

 
 

: اب الزجر عن الصالة في المقبرة والحمامب  
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 أنا الحسين بن حريث أبو عمار ثنا عبد العزيز بن - 791

 محمد الداروردي عن عمرو بن يحيى ح وحدثنا بشر بن معاذ

دري ثنا عمرو بن يحيى األنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخ

جد  صلى هللا عليه وسلم : األرض كلها مسقال : قال رسول هللا

 إال الحمام والمقبرة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ارة حدثنا بشر بن معاذ حدثنا بشر بن الفضل ثنا عم - 792

لم مثله األنصاري عن أبي سعيد : عن النبي صلى هللا عليه وس  

 
 

قال األعظمي : إسناده جيد   

 
 

: القبور اب النهي عن الصالة خلفب  

 
 

معت حدثنا الحسن بن حريث ثنا الوليد بن مسلم قال س - 793

يد هللا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول حدثني بسر بن عب

لغنوي أنه سمع واثلة بن األسقع الليثي يقول سمعت أبا مرثد ا

 يقول : ال تجلسوا على القبور وال تصلوا إليها

بين بسر بن عبيد هللا و ال أبو بكر : ادخل ابن المبارك بينق

 واثلة أبا إدريس الخوالني في هذا الخبر

 
 

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

 

[   8صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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بن  حدثناه بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد هللا - 794

ال  قالمبارك عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد هللا

ت أبا سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة بن األسقع يقول سمع

سلم المرثد الغنوي يقول : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و

 يقول بمثله

 
 

: اب النهي عن الصالة في معاطن االبلب  

 
 

 حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا يزيد بن زريع ح - 795

على نا ثنا عبد األوحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي 

هشام ح وحدثنا محمد بن العالء بن كريب نا أبو خالد عن 

آدم  هشام بن حسان ح وحدثنا محمد بن العالء حدثنا يحيى بن

ن عن هشام عن ابن سيرين ع -وهو ابن عياش  -عن أبي بكر 

جدوا أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : إذا لم ت

ال طن اإلبل فصلوا في مرابض الغنم وإال مرابض الغنم ومعا

 تصلوا في معاطن اإلبل

م : ال قال محمد بن العالء : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلو

 تصلوا في أعطان اإلبل وصلوا في مرابض الغنم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

يى أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء نا يح - 796

ى كر عن أبي صالح عن أبي هريرة : عن النبي صلعن أبي ب

 هللا عليه وسلم مثله
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-------------------------------------  

 

[   9صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

: اب إباحة الصالة على المكان الذي يجامع فيهب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثني  - 797

الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة عن ابن إبراهيم بن 

لى عباس قال : كان النبي صلى هللا عليه وسلم ربما صلى ع

 المكان الذي يجامع عليه 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف ابراهيم بن الحكم ضعيف   

 
 

ماع أبواب ـ سترة المصليج  

 
 

: اب الصالة إلى السترةب  

 
 

عبد  بندار نا يحيى ح وحدثناأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا  - 798

نا  -وني يعني ابن خالد السك -هللا بن سعيد األشج حدثنا عقبة 

عليه  عبد هللا أخبرني نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى هللا

 وسلم : أنه ركز الحربة يصلي عليها

قال األشج : أنه يركز الحربة بين يديه ولم يزد على هذاو  

 
 

ن أبو بكر نا األشج ثنا أبو خالد ع أخبرنا أبو طاهر نا - 799
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ه وسلم عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى هللا علي

 كان يركز له الحربة يصلي إليها يوم العيد

 
 

: اب النهي عن الصالة إلى غير سترةب  

 
 

ني يع -أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا أبو بكر  - 800

ال ن حدثني صدقة بن يسار قالحنفي ثنا الضحاك عن عثما

لم : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

 ال يصل إال إلى سترة وال تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى

 فلتقاتله فإن معه القرين

 
 

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

 

[   10صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

: إلبل في الصالةاب االستتار باب  

 
 

الد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء ثنا أبو خ - 801

عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر قال : رأيت رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم يصلي إلى راحلته

ال نافع : ورأيت ابن عمر يصلي إلى راحلتهق  

 
 

ارون بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به األشج و ه - 802

ه إسحاق : ولم يذكرا الرؤية وقاال : عن النبي صلى هللا علي

يد : وسلم إنه كان يصلي قال هارون : إلى راحلته وقال أبو سع
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 إلى بعيره وكان ابن عمر يفعله
 
 

التهاب األمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصب  

 
 

ا العالء ثن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن - 803

ع و سفيان حدثني صفوان بن سليم ح وحدثنا أحمد بن مني

م عن أحمد بن عبدة قاال حدثنا ابن عيينة عن صفوان بن سلي

جبار نافع بن جبير بن مطعم عن سهل بن أبي حثمة قال عبد ال

ة : وبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم وقال اآلخرون : رواي

قطع السترة وليدن منها ال ي قال : إذا صلى أحدكم فليصل إلى

 الشيطان عليه صالته 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

: اب الدنو من المصلى إذا كان المصلي إلى جدارب  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدو - 804

ين ثنا ابن أبي حازم حدثني أبي عن سهل بن سعد قال : كان ب

مر لى هللا عليه وسلم وبين الجدار قدر ممصلى رسول هللا ص

 الشاة
 
 

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

 

[   11صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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خبر  اب ذكر القدر الذي يكفي االستتار به في الصالة بلفظب

: مجمل غير مفسر  

 
 

يب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حب - 805

ب عن بن الشهيد ثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حر

ن موسى بن طلحة عن أبيه قال : كنا نصلي والدواب تمر بي

خرة الرحل أيدينا فسألنا النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : مثل آ

 تكون بين يدي أحدكم وال يضر ما مر بين يديه

 
 

 ا ابن علية عنأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الدورقي ثن - 806

ر يونس عن حميد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أبي ذ

ي قال : قال رسول صلى هللا عليه وسلم : إذا قام أحدكم يصل

يثفإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخر الرجل ثم ذكر الحد  

 يعني ابن -نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو الخطاب نا بشر أ

ه سواءثنا يونس بمثل -المفضل   

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن رافع ثنا عبد  - 807

ما الرزاق ح وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم كاله

عن ابن جريج : قلت لعطاء : كم مؤخرة الرحل الذي سعل إنه 

 يستر المصلي ؟ قال : قدر ذراع 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

ير قال : في األصل كلمة غ -سعل "  قال تعليقا على قوله "و

 واضحة وشكلها كما رسمناها

الرزاق  قال األلباني : لعلها " بلغك أنه " فإنه في مصنف عبدف
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نحوه 2273  

 
 

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

ولها آخرة الرجل في الصالة في طولها ال في ط باالستتار بمثل

 وعرضها جميعا

 
 

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

 

[   12صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي نا - 808

ريد محمد بن القاسم أبو إبراهيم األسدي نا ثور بن يزيد عن ب

يرة بن يزيد بن جابر عن مكحول عن يزيد بن جابر عن أبي هر

مثل  لنبي صلى هللا عليه وسلم قال : تجزئ من السترة: عن ا

 مؤخرة الرحل ولو بدق شعرة

ذا ال أبو بكر : أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في رفع هق

 الخبر

لم أنه ال أبو بكر : والدليل من أخبار النبي صلى هللا عليه وسق

ه أراد مثل آخرة الرحل في الطول ال في العرض ق ائم ثابت من

ة ار النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يركز له الحربأخب

 يصلي إليها وعرض الحربة ال يكون كعرض آخرة الرحل 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف جدا محمد بن القاسم هذا قال  

 الحافظ : لقبه كاو كذبوه
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لى أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد األع - 809

د عن سليمان بن بالل عن يحيى بن سعيثنا ابن وهب أخبرني 

 أنس بن مالك قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

-العنزة  -يصلي إليها بالمصلى يعني   

تتار ال أبو بكر : وفي أمر النبي صلى هللا عليه وسلم باالسق

م أراد بالسهم في الصالة ما بان وثبت أنه صلى هللا عليه وسل

 آخرة الرحل في طولها ال في طولها باألمر باالستتار بمثل

 وعرضها جميعا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   13صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

هللا  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال ثنا بهذا الخبر عبد - 810

 -د يعني اين سع -يم بن عمران الربيع العابدي حدثني إبراه

 عن -وهو ابن عبد العزيز بن سبرة الجهني  -عن عبد الملك 

أبيه عن جده قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

 استتروا في صالتكم ولو بسهم 
 
 

2760إسناده ضعيف وهو مخرج في الضعيفة    

 
 

ديه اب االستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يب

: تار بهلالست  
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و  - 811

مية محمد بن منصور الجواز قاال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أ

عن أبي محمد بن عمرو بن حريث يحدثه عن جده سمعت أبا 

لى هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم : إذا ص

يئا فإن قال مرة : تلقاء وجهه شأحدكم فليضع بين يديه شيئا و

طا ثم ال لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يجد عصا فليخط خ

 يضره ما مر بين يديه

اء ال الجواز : فليضع تلقاء وجهه شيئا والباقي مثله سوق  

 
 

ف أبي إسناده ضعيف مضطرب وقد فصلت القول فيه في ضعي 

 داود

 
 

 دثنا بمثل حديثأخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال مح - 812

ل ثنا الجواز محمد بن عبد األعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفض

 إسماعيل بن أمية عن أبي عمر بن حريث أنه سمع جده يحدث

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

ل ال أبو بكر : والصحيح ما قال بشر بن المفضل وهكذا قاق

حريث إال أنها قاال : عن  معمر و الثوري عن أبي عمرو بن

رنا أبيه عن أبي هريرة ثناه محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخب

 معمر و الثوري عن إسماعيل بن أمية

 
 

قوف اب التغليظ في المرور بين المصلي والدليل على أن الوب

انتظار سالم المصلي خير من المرور بين يدي  مدة طويلة

 المصلي
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-------------------------------------  

 

[   14صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يينة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم ثنا ابن ع - 813

د بن عن سالم بن النضر عن بسر بن سعيد قال : أرسلني زي

ليه خالد إلى أبي جهيم أسأله عن المار بين يدي المصلي ماذا ع

هخيرا له من أن يمر بين يدي؟ قال لو كان أن يقوم أربعين   

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا أبو أحمد ث - 814

ي عبيد هللا بن عبد هللا بن عبد الرحمن أخبرني عمي عن أب

 هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

ك نا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديأ

  عن عمه عن أبي هريرة قال : قال رسول هللاأخبرني عبيد هللا

يدي  صلى هللا عليه وسلم : لو يعلم أحدكم ما في المشي بين

ائة أخيه معترضا وهو يناجي ربه كان أن يقف في ذلك المكان م

 عام أحب إليه من أن يخطو

ذا حديث ابن منيع ه  

 
 

ن  بقال األعظمي : إسناده ضعيف عم عبيد هللا اسمه عبيد هللا 

س عبد هللا بن موهب أحاديثه مناكير وابن أخيه عبيد هللا لي

 بالقوي

 
 

لي إذا اب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصب

صلي كان المصلي يصلي إلى سترة وإباحة المرور بين يدي الم
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 إذا صلى إلى غير سترة
 
 

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

 

[   15صفحة  - 2ة    ] جزء صحيح ابن خزيم   

 
 

ي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورق - 815

أبيه عن  نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن كثير بن كثير عن

لم المطلب بن أبي وداعة قال : رأيت النبي صلى هللا عليه وس

ليس حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين و

ين الطوافين أحد بينه وب  

 
 

 قال األعظمي : إسناده ضعيف ابن جريج مدلس وقد عنعنه 

 وقد اختلف في اسناده اختالفا ال مجال اآلن لبيانه

 
 

تاله اب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه وإباحة قب

 المار االمتناع من المرور بذكر خبر مجمل غير باليد إن أبى

 مفسر :

 
 

يز طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العز أنا أبو - 816

ثنا زيد بن أسلم عن عبد  -يعنى ابن محمد الدراوردي  -

ى الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه : أن رسول هللا صل

مر هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم يصلي فال يدعن أحدا ي

 بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
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ان أن ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والبياب ب

منع النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أمر المصلي إلى سترة ي

ا صلى المار بين يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة ال إذ

 إلى غير سترة
 
 

مد أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الوارث بن عبد الص - 817

بي همام ثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أحدثني أبي ثنا 

ني سعيد عن أبيه : أنه كان يصلي إلى سارية فذهب رجل من ب

ي صدره أمية يمر بين يديه فمنعه فذهب ليعود فضربه ضربة ف

ل : وكان رجل من بني أمية فذكر ذلك لمروان فلقيه مروان فقا

لى ص ما حملك على أن ضربت ابن أخيك ؟ فقال : إن رسول هللا

هب هللا عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فذ

شيطان  أحد يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو

 فإنما ضربت الشيطان 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   16صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اح الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها واإليض اب ذكرب

المار  أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة

راد بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين ال في االبتداء إذا أ

 المرور بين يديه
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د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصم - 818

:  س عن حميد بن هالل عن أبي صالح قالحدثني أبي عن يون

بمثل  بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي فذكر الحديث

ر أنه حديث سليمان بن المغيرة الذي بعده في الباب الثاني غي

مئذ زاد فيه وإني كنت نهيته فأبى أن ينتهي قال : ومروان يو

ل أبو افذكر ذلك مروان ألبي سعيد فق -على المدينة فشكا إليه 

دي سعيد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا مر بين ي

له فإنما أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه مرتين فإن أبى فليقات

 هو شيطان

 
 

ي اب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع فب

االبتداء النحر في  

 
 

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

 

[   17صفحة  - 2ة    ] جزء صحيح ابن خزيم   

 
 

م بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا هاش - 819

 القاسم ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هالل عن أبي

لى صالح قال : بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي إ

راد شيء يستره من الناس إذ جاءه شاب من بني أبي معيط فأ

اغا إال بين ين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مسأن يجتاز ب

لى قال يدي أبي سعيد فعاد فدفعه في نحره أشد من الدفعة األو

 فمثل قائما ثم نال من أبي سعيد ثم خرج فدخل على مروان

لى فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد قال : ودخل أبو سعيد ع
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عيد ال أبو سمروان فقال : ما لك والبن أخيك جاء يشتكيك ؟ فق

 : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا صلى

إن أبى أحدكم فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره ف

 فليقاتله فإنما هو شيطان

 
 

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

 بقوله : فإنما هو شيطان أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد

م المرور بين يديه ال أن المار من بني آدم شيطان وإن كان اس

 }الشيطان قد يقع على عصاة بني آدم قال هللا عز وجل : 

ول شياطين اإلنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الق

{غرورا   

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا أبو بكر يعني - 820

قال  ثني صدقة بن يسارثنا الضحاك بن عثمان حد -الحنفي 

لم : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

فلتقاتله  ال تصل إال إلى سترة وال تدع أحديمر بين يديك فإن أبى

 فإن معه القرين

 
 

اب الرخصة في الصالة وأمام المصلي امرأة نائمة أو ب

: مضطجعة  

 
 

 بن افع ثنا عبد هللاأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ر - 821

امر يزيد ثنا موسى بن أيوب الغافقي حدثني عمي إياس بن ع

هللا  قال سمعت علي بن أبي طالب يقول : كان رسول هللا صلى

ن القبلةعليه وسلم يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبي  
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الة ال أبو بكر : قوله : يسبح من الليل يريد يتطوع بالصق  

 
 

ه ما سناده ضعيف لكن الحديث صحيح يشهد لقال األعظمي : إ 

 بعده

 
 

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

 

[   18صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و س - 822

 بن عبد الرحمن قاال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن

ي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصل عائشة قالت : كان

الجنازة صالته بالليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض  

اد المخزومي مرة : فإذا أراد أن يوتر أخرني برجله ز  

 
 

 ترجم ابن خزيمة على هذا الحديث : " باب ذكر البيان على 

دثين توهين خبر محمد بن كعب ال تصلوا خلف النائم وال المتح

لم يرو ذلك الخبر أحد يجوز االحتجاج بخبره "و  

 قال األلباني : بل هو حديث قوي جاء من حديث أبي هريرةف

بإسناد حسن ومن حديث مجاهد مرسال وقد خرجتهما مع خبر 

محمد بن كعب وهو من روايته عن ابن عباس في اإلرواء 

375 

 
 

 اب ذكر البيان أن النبي على توهين خبر محمد بن كعب الب

يجوز  وال المتحدثين ولم يرو ذلك الخبر أحد صلوا خلف النائمت
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 االحتجاج بخبره
 
 

 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - 823

 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن -يعني ابن زيد 

ا نائمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي من الليل وأن

لقبلة فإذا كان الوتر أيقظنيبينه وبين ا  

وب خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد أخبرنا حماد قال قال أيأ

 : عن هشام قالت : معترضة كاعتراض الجنازة

 
 

وقظها اب ذكر البيان أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما كان يب

مة الوتر لتوتر عائشة أيضا ال كراهة أن يوتر وهي نائ إذا أراد

هبين يدي  

 
 

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

 

[   19صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ثنا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى ح و - 824

نا سلم محمد بن العالء بن كريب نا ابن بشر قاال ثنا هشام ح وث

 نبن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة : بمثل حديث حماد ع

ينه هشام غير أن في حديث وكيع و ابن بشر : وأنا معترضة ب

 وبين القبلة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت

ن القبلة في حديث بندار : يصلي من الليل وفراشنا بينه وبيو

 فإذا أراد أن يوتر أقامني فأوتر
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: اب النهي عن الصالة مستقبل المرأةب  

 
 

ثنا  نا عبد هللا بن سعيد األشجأنا أبو طاهر نا أبو بكر  - 825

عن األعمش عن إبراهيم عن  -يعني ابن غياث  -حفص 

األسود عن عائشة و األعمش عن أبي الضحى عن مسروق 

لي عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يص

ليوأنا معترضة بين يديه فإذا أردت أن أقوم أنسل من قبل رج  

 
 

ا أبو بكر ناه الدورقي ثنا أبو معاوية ن أنا أبو طاهر نا - 826

 األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت : ربما رأيت

رير وأنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بالليل وسط الس

من قبل  على السرير بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأنسل

 رجلي السرير كراهة أن أستقبله بوجهي

 
 

: المصلي الشاة تريد المرور بين يديه اب إباحة منعب  

 
 

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

 

[   20صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م بن أنا أبو طاهر نا الفضل بن يعقوب الرخامي نا الهيث - 827

خريت جميل نا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم و الزبير بن ال

كان  : أن النبي صلى هللا عليه وسلمعن عكرمة عن ابن عباس 

زق بطنه يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى أل

 بالقبلة 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

في  اب مرور الهر بين يدي المصلي إن صح الخبر مسندا فإنب

: القلب من رفعه  

 
 

بد ن عأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا عبيد هللا ب - 828

ة المجيد نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلم

ة ال عن أبي هريرة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : الهر

 تقطع الصالة إنها من متاع البيت 

 
 

يد وإن قال األلباني : إسناده ضعيف ألن عبيد هللا بن عبد المج 

قوفا ي فرواه موكان ثقة ففيه كالم وقد خالفه ابن وهب كما يأت

لذا وهو ثقة حافظ فروايته أولى وإليه يشير كالم المصنف و

1512خرجته في الضعيفة   

 
 

ابن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الربيع بن سليمان ثنا - 829

 وهب عن ابن أبي الزناد : بهذا الحديث موقوفا غير مرفوع

 د هللاال أبو بكر : ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيق

 بن عبد المجيد 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن موقوف انظر ما قبله   

 
 

صلي اب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المب

الف بذكر أخبار مجملة قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خ
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أنا أخبار عائشة : كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي و

قبلةمعترضة بينه وبين ال  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم  - 830

ن الدورقي ثنا ابن علية عن يونس ح وثنا أبو الخطاب زياد ب

حمد بن نا يونس ح وثنا أ -يعني ابن المفضل  -يحيى ثنا بشر 

ثنا و -وهو ابن زاذان  -منيع ثنا هشام أخبرنا يونس و منصور 

ا سالم بة ح وثنا هالل بن بشر نبندار ثنا محمد بن جعفر نا شع

ا بن نوح عن عثمان بن عامر ح وحدثنا نصر بن مرزوق حدثن

ن أسد يعني بن موسى نا حماد بن سلمة عن أيوب و يونس ب

ليمان عبيد و حبيب بن الشهيد وثنا الدورقي نا المعتمر بن س

كلهم عن حميد بن هالل ثنا أبو  -وهو بن الزناد  -عن سالم 

ثنا  -يعني العدوي  -بن يحيى نا سهل ابن أسلم الخطاب زياد 

 حميد بن هالل عن عبد هللا بن الصامت عن أبي ذر وهذا حديث

أبي الخطاب عن سهل بن أسلم قال أبو ذر : يقطع الصالة 

 الحمار والمرأة والكلب األسود قلت : يا أبا ذر ! ما بال الكلب

 ا ابن أخياألسود من األبيض من األصفر من األحمر ؟ قال : ي

: الكلب  سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما سألتني فقال

 األسود شيطان
 
 

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

 

[   21صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضادب
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ر م إنما أراد أن مروإذ النبي صلى هللا عليه وسل خبر عائشة

ال الكلب والمرأة والحمار يقطع صالة المصلي ال ثوى الكلب و

ربضه وال ربض الحمار وال اضطجاع المرأة يقطع صالة 

النبي  المصلي وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي

 صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي ال أنها مرت بين يديه

 
 

بكر نا محمد بن الوليد نا عبد أنا أبو طاهر نا أبو  - 831

 األعلى بن عبد األعلى الشامي نا هشام عن حميد بن هالل عن

ه عبد هللا بن الصامت عن أبي ذر : عن النبي صلى هللا علي

د وسلم قال : تعاد الصالة من ممر الحمار والمرأة والكلب األسو

قال قلت : ما بال األسود من الكلب األصفر من الكلب األحمر ؟ ف

ال : : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما سألتني فق

 الكلب األسود شيطان
 
 

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

 

[   22صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

المرأة اب ذكر البيان أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أراد بب

أنها تقطع الصالة التي قرنها الكلب األسود والحمار وأعلم 

ي الحائض دون الطاهر وهذا من ألفاظ المفسر كما فسر خبر أب

أجمل هريرة وعبد هللا بن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر ف

يقطع  ذكر الكلب في خبر أبي هريرة وعبد هللا بن مغفل فقال :

لب الصالة الكلب والحمار والمرأة وبين في خبر أبي ذر أن الك

ر الة هو األسود دون غيره وكذلك بين في خبالذي يقطع الص
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بن عباس أن المرأة الحائض هي التي تقطع الصالة دون 

 غيرها

 
 

يى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن هاشم ثنا يح - 832

باس بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن يزيد عن ابن ع

لب الك : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : يقطع الصالة

 والمرأة الحائض 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

ي قال األلباني : الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هو

ئض المرأة البالغة فهو كالحديث اآلخر " ال يقبل هللا صالة حا

أي  إال بخمار " فإن التفريق بين المرأة الطاهرة وغير الطاهرة

لناس بمثله فتأملالحائض أمر عسير يبعد تكليف ا  

 
 

اب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي قد ب

يه يحسب بعض أهل العلم أنه خالف خبر النبي صلى هللا عل

 وسلم : يقطع الصالة الحمار والكلب والمرأة

 
 

ى أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أبو موسى محمد بن المثن - 833

 د الرحمن قالوا ثناو عبد الجبار بن العالء و سعيد بن عب

س سفيان عن الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عبا

 قال : جئت أنا والفضل ونحن على أتان ورسول هللا صلى هللا

فوف عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة فمررنا على بعض الص

يعنى  - قال أبو موسى -فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا 

 شيئا

This file was downloaded from QuranicThought.com



مر : فلم ينهنا النبي صلى هللا عليه وسلقال عبد الجباو  

قال المخزومي فلم يقل لنا شيئاو  

ىال أبو بكر : رواه معمر و مالك فقاال : يصلي بالناس بمنق  

 
 

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

 

[   23صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بد حدثني ع أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه أبو موسى - 834

وهب  األعلى ثنا معمر ح وثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن

ن أن مالكا حدثه ح وحدثنا يعقوب الدورقي ثنا عبد الرحمن ب

مهدي عن مالك في خبر معمر : ومرت األتان بين يدي الناس 

 فلم يقطع عليهم الصالة

ن في خبر عبد الرحمن عن مالك : وأنا على حمار فتركته بيو

ودخلت في الصالة فلم يعب علي الصف  

يه ال أبو بكر : وليس في هذا الخبر أن النبي صلى هللا علق

لنبي وسلم رأى األتان تمر وال ترتع بين يدي الصفوف وال أن ا

ين صلى هللا عليه وسلم أعلم بذلك فلم يأمر من مرت األتان ب

هللا  يديه بإعادة الصالة والخبر ثابت صحيح عن النبي صلى

ع وسلم أن الكلب األسود والمرأة والحائض والحمار يقطعليه 

م بضد الصالة وما لم يثبت خبر عن النبي صلى هللا عليه وسل

هللا  ذلك لم يجز القول والفتيا بخالف ما ثبت عن النبي صلى

 عليه وسلم

 
 

وقد روى شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن  - 835
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م من بني هاشم صهيب عن ابن عباس قال : جئت أنا وغال

 على حمار أو حمارين فمررت بين يدي رسول هللا صلى هللا

ني عليه وسلم وهو يصلي فلم ينصرف وجاءت جاريتان من ب

سلم عبد المطلب فأخذتا بركبتي رسول هللا صلى هللا عليه و

بينهما ولم ينصرف -أو فرق  -ففرع   

 ال أبو بكر : وليس في هذا الخبر أن الحمار مر بين يديق

دي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإنما قال : فمررت بين ي

باس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذه اللفظة تدل أن ابن ع

لحمار مر بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم بعد نزوله عن ا

لم ألنه قال : فمررت بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وس

 وهو يصلي 

 
 

صحيح قال األعظمي : إسناده   

 
 

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

 

[   24صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رنا إال أن عبيد هللا بن موسى رواه عن شعبة قال : فمر - 836

 بين يديه ثم نزلنا فدخلنا معه في الصالة

يد هللا نا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن عثمان العجلي ثنا عبأ

يما لعبيد هللا بن موسى على محمد بن جعفر محاال ال سوالحكم 

 في حديث شعبة ولو خالف محمد بن جعفر عدد مثل عبيد هللا

وى في حديث شعبة لكان الحكم لمحمد ابن جعفر عليهم وقد ر

ار هذا الخبر منصور بن المعتمر عن الحكم عن يحيى بن الجز
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عباس قال : كنا عند ابن  -وهو صهيب  -عن أبي الصهباء 

باس فذكرنا ما يقطع الصالة فقالوا : الحمار والمرأة فقال ابن ع

مار : لقد جئت أنا وغالم من بني عبد المطلب مرتدفين على ح

خالء  ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي بالناس في أرض

هم فما فتركنا الحمار بين أيديهم ثم جئنا حتى دخلنا بين أيدي

ي  صلى هللا عليه وسلم يصلبالى ذلك ولقد كان رسول هللا

ول هللا فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رس

كصلى هللا عليه وسلم فنزع إحداهما من األخرى فما بالى ذل  

 
 

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

 

[   25صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ير اه يوسف بن موسى ثنا جرأنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - 837

 عن منصور : قال أبو بكر : وهذا الخبر ظاهره كخبر عبيد هللا

اب بن عبد هللا عن ابن عباس أن الحمار إنما مر بين يدي أصح

 عليه النبي صلى هللا عليه وسلم ال بين يدي النبي صلى هللا

لك فإن وسلم وليس فيه أن النبي صلى هللا عليه وسلم علم بذ

الحمار  الخبر أن النبي صلى هللا عليه وسلم علم بمروركان في 

ي صلى بين يدي بعض من كان خلفه فجائز أن تكون سترة النب

 عليه هللا عليه وسلم كانت سترة لمن خلفه إذ النبي صلى هللا

ت وسلم قد كان يستتر بالحربة إذا صلى بالمصلى ولو كان

تر أن يستسترته ال تكون سترة لمن خلفه الحتاج كل مأموم 

لعنزة بحربة كاستتار النبي صلى هللا عليه وسلم بها فحمل ا

أمومين للنبي صلى هللا عليه وسلم يستتر بها دون أن يأمر الم
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من باالستتار خلفه كالدال على أن سترة اإلمام تكون سترة ل

 خلفه

 
 

ا وقد روى ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن مجاهد - 838

رنا قال : جئت أنا والفضل على أتان فمرأخبره عن ابن عباس 

لي بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعرفة وهو يص

 المكتوبة ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه عبد هللا بن إسحاق - 839

بو بكر : وغير الجوهري نا أبو عاصم عن ابن جريج : قال أ

د جائز أن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزهري عن عبي

هذا  هللا بن عبد هللا وهذه اللفظة قد رويت عن ابن عباس خالف

 المعنى 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   26صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م بن أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا إبراهيأنا  - 840

 الحكم بن أبان حدثني أبي ح وثنا محمد بن يحيى حدثني

د الحكم إبراهيم بن الحكم نا أبي ح وثنا سعد بن عبد هللا بن عب
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 ثنا حفص بن عمر المقرئ ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن

  صلى هللاابن عباس قال : ركزت العنزة بين يدي رسول هللا

 عليه وسلم بعرفات فصلى إليها والحمار من وراء العنزة

ن ال أبو بكر : فهذا الخبر مضاد خبر عبد الكريم عن مجاهد ألق

 في هذا الخبر أن الحمار إنما كان وراء العنزة وقد ركز النبي

ليهاصلى هللا عليه وسلم العنزة بين يديه بعرفة فصلى إ  

ة د قال ك وهو يصلي المكتوبفي خبر عبد الكريم عن مجاهو

 ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه

ل ألن خبر عبد الكريم وخبر الحكم بن أبان قريب من جهة النقو

خبره عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في االحتجاج ب

ده وكذلك خبر الحكم بن أبان غير أن خبر الحكم بن أبان تؤي

ل سلم صحاح من جهة النقأخبار عن النبي صلى هللا عليه و

قل وخبر عبد الكريم عن مجاهد يدفعه أخبار صحاح من جهة الن

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم وهذا الفعل الذي ذكره عبد

 الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قد ثبت عن النبي صلى هللا

أبي  عليه وسلم أنه قد زجر عن مثل هذا الفعل في خبر سهل بن

 هللا عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم حثمة أن النبي صلى

الته فليصل إلى سترة وليدن منها ال يقطع الشيطان عليه ص  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   27صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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 وفي خبر عون بن أبي جحيفة عن أبيه : أن النبي - 841

ن هللا عليه وسلم ركز عنزة فجعل يصلي إليها يمر مصلى 

 ورائها الكلب والمرأة والحمار

 نا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الدورقي نا ابن مهدي ح وثنا أبوأ

وفي  موسى ثنا عبد الرحمن نا سفيان عن عون بن أبي جحيفة

وسلم :  خبر الربيع بن سبرة الجهني عن النبي صلى هللا عليه

م فليصل إلى سترة وليدن منهاإذا صلى أحدك  

هللا  ال أبو بكر : فهذه األخبار كلها صحاح قد أمر النبي صلىق

 عليه وسلم المصلي أن تستتر في صالته

ة زعم عبد الكريم ن النبي صلى هللا عليه وسلم ركز عنزو

 فجعل يصلي إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار

 دورقي نا ابن مهدي ح وثنا أبونا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الأ

عن  موسى ثنا عبد الرحمن نا سفيان عن عون بن أبي جحيفة

إلى  مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى

ى غير سترة وهو في فضاء ألن عرفات لم يكن بها بناء عل

لى هللا عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستتر به النبي ص

لي زجر صلى هللا عليه وسلم أن يصلي المص عليه وسلم وقد

 إال إلى سترة

ل هللا في خبر صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يقول قال رسوو

 صلى هللا عليه وسلم : ال تصلوا إال إلى ستراة

زجر قد زجر أن يصلي لمصلي إال إلى سترة فكيف يفعل ما يو

 عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 عن أبيه كالدال على أن الحمار إذافي خبر موسى بن طلحة و

ار مر بين يدي المصلي وال سترة بين يديه ضره مرور الحم

 بين يديه
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-------------------------------------  

 

[   28صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حب - 842

عن  عبيد الطنافسي عن سماك بن حرببن الشهيد نا عمر بن 

ن موسى بن طلحة عن أبيه قال : كنا نصلي والدواب تمر بي

خرة الرحل أيدينا فسألنا النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : مثل آ

 يكون بين يدي أحدكم فال يضره ما مر بين يديه

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عبد الرحمن ث - 843

 ل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه : عن النبيإسرائي

ؤخرة صلى هللا عليه وسلم قال : ليجعل أحدكم بين يديه مثل م

 الرحل ثم ال يضره ما مر بين يديه

رة ال أبو بكر : ففي قوله صلى هللا عليه وسلم : مثل مؤخق

اللة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم ال يضره ما مر بين يديه د

يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ضره مرور  واضحة إذا لم

 الدواب بين يديه والدواب التي تضر مرورها بين يديه هي

لصالة الدواب التي أعلم النبي صلى هللا عليه وسلم أنها تقطع ا

 وهو الحمار والكلب األسود على ما أعلم المصطفى صلى هللا

 عليه وسلم ال غيرهما من الدواب التي ال تقطع الصالة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

: يراب كراهية الصالة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوب  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

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

 

[   29صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حدثني محمد ب - 844

قاسم قاسم قال سمعت الجعفر ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن ال

ى يحدث عن عائشة : أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إل

ال : أخريه سهوة فكان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي إليه فق

 عني فأخذته فجعلته وسائد

 
 

ة ماع أبواب الكالم المباح في الصالة والدعاء والذكر ومسألج

وما يضاهي هذا ويقاربه الرب عز وجل  

 
 

: إباحة الدعاء في الصالةاب ب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا بن عبد - 845

ي حبيب الحكم ثنا أبي و شعيب قاال حدثنا الليث عن يزيد بن أب

 عن أبي الخير عن عبد هللا بن عمرو عن أبي بكر الصديق

لم : رضوان هللا عليه : أنه قال لرسول هللا صلى هللا عليه وس

دعاء أدعو به في صالتي علمني  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يونس بن عبد األعلى  - 846

الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث و ابن 

د هللا لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عب
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 بن عمرو بن العاص يقول : إن أبا بكر الصديق رضي هللا

يا   صلى هللا عليه وسلم : علمنيتعالى عنه قال لرسول هللا

للهم رسول هللا دعاء أدعو به في صالتي وفي بيتي قال قل : ا

غفر لي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وال يغفر الذنوب إال أنت فا

 مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

 
 

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

 

[   30صفحة  - 2ء صحيح ابن خزيمة    ] جز   

 
 

ثنا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األشج - 847

ابن نمير عن األعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة 

لى رضي هللا عنها قالت : لما نزلت إذا جاء نصر هللا والفتح إ

ة إال آخرها ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى صال

م وبحمدك اللهم اغفر ليقال : سبحانك الله  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عباد بن آدم ثنا  - 848

ال مروان بن معاوية الفزاري عن أبي مالك األشجعي عن أبيه ق

لرجل : كنا نغدو إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيجيء ا

؟ قال  وتجيء المرأة فيقول : يا رسول هللا كيف أقول إذا صليت

 اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فقد قل :

 جمع لك دنياك وآخرتك

 
 

اب مسألة الرب جل وعال في الصالة محاسبة يسيرة إذ ب

والمناقشة بها تهلك صاحبها المحاسبة بجميع ذنوبه  
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ي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورق - 849

ن ام ثنا إسماعيل عن محمد بنا ابن علية ح وثنا مؤمل بن هش

ر عن إسحاق حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد هللا بن الزبي

ول هللا عباد بن عبد هللا بن الزبير عن عائشة قالت : سمعت رس

بني صلى هللا عليه وسلم يقول في بعض صالته : اللهم حاس

ب حسابا يسيرا فلما انصرف قلت : يا رسول هللا ما الحسا

وقش : ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه إنه من ن اليسير ؟ قال

هللا  الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكل ما يصيب المؤمن يكفر

 به عنه حتى الشوكة تشوكه جميعهما لفظا واحدا 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   31صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

د إرادة اب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصالة عنب

 حاجة يسألها ربه عز وجل وما يرجى في ذلك من المرء مسألة

 االستجابة
 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبان ثنا وكيع ث - 850

ن عكرمة بن عمار اليمامي وثنا عبد هللا بن هاشم ثنا وكيع ع

اق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن عكرمة بن عمار عن إسح

 أنس بن مالك قال : جاءت أم سليم إلى رسول هللا صلى هللا

ي عليه وسلم فقالت : يا رسول هللا علمني كلمات أدعو بهن ف
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ا ثم صالتي قال سبحي هللا عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشر

 سليه حاجتك يقل نعم نعم 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

نته في : لكن أعله الحافظ ابن حجر باإلرسال كما بي ال األلبانيق

3688الضعيفة   

 
 

اب إباحة االستعاذة في الصالة من عذاب القبر ومن عذاب ب

: النار  

 
 

ثنا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األشج - 851

أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : 

كم  عليه وسلم يقول : إني أريتسمعت رسول هللا صلى هللا

ة : تفتنون في القبور كفتنة الدجال قالت عمرة قالت عائش

الته : فكنت أسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول في ص

 اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر
 
 

من اب االستعاذة من فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات وب

مغرم في الصالة :وال المأثم  

 
 

ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرني أبو عبد الحكم أ - 852

د عن أباه و شعيبا أخبراهم قاال أخبرنا الليث عن يزيد بن الها

 ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى

ذاب هللا عليه وسلم يدعو في صالته : اللهم إني أعوذ بك من ع

 ك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياالقبر وأعوذ ب
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والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم قالت عائشة 

فقال :  فقال قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول هللا !

 إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف
 
 

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

 

[   32صفحة  - 2جزء  صحيح ابن خزيمة    ]   

 
 

ة عندما اب إباحة التحميد والثناء على هللا في الصالة المكتوبب

ى أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه عل يرى المصلي

 ذلك

 
 

رنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخب - 853

ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد  -يعني ابن زيد  -حماد 

لعزيز ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد االساعدي 

ر بن أبي حازم عن أبيه ح وثنا إسماعيل بن بشر بن منصو

هللا  السلمي نا عبد األعلى عن عبيد هللا ح وحدنا محمد بن عبد

عن أبي  -يعني ابن عمر  -بن بزيع ثنا عبد األعلى ثنا عبيد هللا 

د بن زيد قال : حازم عن سهل بن سعد وهذا لفظ حديث حما

هللا  كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى

بالل : عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال ل

ل يا بالل إذا حضرت صالة العصر ولم آت فمر أبا بكر فليص

بكر :  بالناس فلما حضرت العصر أذن بالل ثم أقام ثم قال ألبي

صلى هللا  دخل في الصالة ثم جاء رسول هللاتقدم فتقدم أبو بكر ف

ل عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر قا
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لما رأى وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصالة يلتفت ف

ل هللا أبو بكر التصفيح ال يمسك عنه التفت فأومأ إليه رسو

 يهةصلى هللا عليه وسلم أي امضه فلما قال : لبث أبو بكر هن

ه ثم يحمد هلل على قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : امض

لنبي مشى أبو بكر القهقري على عقبيه فتأخر فلما رأى ذلك ا

الته قال صلى هللا عليه وسلم تقدم فصلى بالناس فلما قضى ص

 : يا أبا بكر : ما منعك إذ أومأت إليك أال تكون مضيت ؟ قال :

ه وسلم سول هللا صلى هللا عليلم يكن البن أبي قحافة أن يؤم ر

التكم وقال النبي صلى هللا عليه وسلم للناس : إذا نابكم في ص

زم في شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء وقال بن أبي حا

ا يأمره حديثه : فأشار إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هكذ

وراءه  أن يصلي فرفع أبو بكر يده فحمد هللا ثم رجع القهقري

 ل عبد األعلى في حديثه : فأومأ إليه رسول هللا صلى هللاوقا

نى عليه عليه وسلم أي كما أنت فرفع أبو بكر يديه فحمد هللا وأث

 لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثم رجع القهقري

ال أبو بكر : وبعضهم يزيد على بعض في الحديثق  

 
 

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

 

[   33صفحة  - 2ن خزيمة    ] جزء صحيح اب   

 
 

نائبة اب األمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند الب

 تنوبهم في الصالة

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ثن - 854
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دي سفيان قال سمعت أبا حازم يقول ثنا سهل بن سهل الساع

 دثنا علي بنصاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح وح

 خشرم أخبرنا ابن عيينة عن أبي حازم سمعته من سهل بن

م : من سعد الساعدي يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

عني نابه في صالته شيء فليقل : سبحان هللا إنما النساء ي

 التصفيق

ذا حديث علي بن خشرمه  

 صلى أما عبد الجبار فحدثنا بالحديث بطوله في خروج النبيو

هللا عليه وسلم إلى بني عمر بن عوف وقال في آخره قال 

في  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما لكم حين نابكم شيء

يء صالتكم صفقتم ؟ إنما هذا للنساء ومن نابه في صالته ش

 فليقل سبحان هللا

ال أبو بكر : التصفيق والتصفيح واحدق  

 
 

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

 

[   34صفحة  - 2حيح ابن خزيمة    ] جزء ص   

 
 

: اب نسخ الكالم في الصالة وحظره بعد ما كان مباحاب  

 
 

ا نا يوسف بن موسى القطان ثنا محمد بن فضيل أن - 855

األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : كنا نسلم 

لينا فلما على النبي صلى هللا عليه وسلم وهو في الصالة فيرد ع

ا يا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلن

ل صلى رسول هللا : كنا نسلم عليك في الصالة وترد علينا فقا
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 هللا عليه وسلم : إن في الصالة لشغال

 
 

اال ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد و يزيد بن هارون ق - 856

ن أخبرنا إسماعيل ح ونا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا هشيم ع

إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو 

ه في الشيباني عن زيد بن أرقم قال : كان يكلم الرجل إلى جنب

{وقوموا هلل قانتين  }الصالة حتى نزلت   

اد في حديث هشيم : فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكالمز  

 
 

اعيل بن ثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد ثنا إسم - 857

بي خالد بمثل حديث بندار غير أنه قال : كان يكلم الرجل أ

يه صاحبه في الصالة بالحاجة على عهد النبي صلى هللا عل

تفأمرنا بالسكو {وقوموا هلل قانتين  }وسلم حتى نزلت :   

 
 

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

 

[   35صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مان موسى يحيى بن حماد نا أبو عوانة عن سليثنا أبو  - 858

بي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال : كنا نسلم على الن

فقال :  صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي بمثله وقال فرد علينا

ال أرد إن في الصالة لشغال قلت إلبراهيم : كيف تسلم أنت ؟ ق

 في نفسي

 
 

 متكلم والدليل على أناب ذكر الكالم في الصالة جهال من الب
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صالة الكالم ال يقطع الصالة إذا لم يعلم المتكلم أن الكالم في ال

 محظور غير مباح

 
 

م وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسل - 859

السلمي بدمشق نا عبد العزيز بن أحمد أنا أبو عثمان 

ا نالصابوني قال أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى ث

أبو  عن يحيى بن أبي كثير ح وحدثنا -وهو الصواف  -الحجاج 

ن هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل بن علية حدثني الحجاج ب

شام أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير ح وثنا محمد بن ه

حدثنا ثنا إسماعيل حدثني الحجاج عن يحيى بن أبي كثير ح و

عن  - يعني ابن مسلم -محمد بن عبد هللا بن ميمون ثنا الوليد 

 -ر األوزاعي عن يحيى وثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا بش

ي عن األوزاعي حدثني يحيى عن هالل بن أب -يعني ابن بكر 

ي ح ميمونة حدثني عطاء بن يسار ثنا معاوية بن الحكم السلم

عن  -ي يعني ابن إسماعيل الحلب -وثنا زياد بن أيوب ثناه بشر 

ونة بن أبي كثير حدثني هالل بن أبي ميماألوزاعي عن يحيى 

ال : حدثني عطاء بن يسار حدثني معاوية بن الحكم السلمي ق

قلت يا رسول هللا : إنا كنا حديث عهد بجاهلية فجاء هللا 

ي باإلسالم وإن رجاال منا يتطيرون قال : ذلك شيء يجدونه ف

ة صدورهم فال يصدنهم قال يا رسول هللا : رجال يأتون الكهن

 ال : فال تأتوهم قال يا رسول هللا : رجال منا يخطون قال :ق

نا أنا كان نبي من األنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال : وبي

 أصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ عطس رجل من

قلت : القوم فقلت له : يرحمك هللا فحدقني القوم بأبصارهم ف

م فضرب القوم بأيديه واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي قال :
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صرف على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما ان

رأيت  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعاني فبأبي هو وأمي ما

وال  معلما قط قبله وال بعده أحسن تعليما منه وهللا ما ضربني

ها كهرني وال شتمني ولكن قال : إن صالتنا هذه ال يصلح في

لقرآن ناس إنما هي التكبير والتسبيح وتالوة اشيء من كالم ال

 هذا لفظ حديث ميسرة

وسلم  ال بندار : بينما أنا أصلي مع رسول هللا صلى هللا عليهق

 وهكذا قال الباقون

قال بندار : فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكتو  

ن في ال أبو بكر : خرجت في التصنيف الكبير حديث الباقيق

لم أخرج ألفاظهمعقب حديث بندار بمثله و  

 
 

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

 

[   36صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عليه  اب ذكر الكالم في الصالة والمصلي غير عالم أنه قد بقيب

ير والدليل على أن الكالم والمصلي هذه صفته غ بعض صالته

 مفسد للصالة :

 
 

نا محمد بن بشار ثنا عبد  أنا أبو طاهر نا أبو بكر - 860

عن  نا أيوب عن محمد -يعني ابن عبد المجيد الثقفي  -الوهاب 

لم أبي هريرة قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وس

تى ركعتين فأ -وأكبر ظني إنها الظهر  -إحدى صالتي العشي 

خرى خشبة في قبلة المسجد فوضع عليها يديه إحداهما على األ
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و لناس فقالوا : قصرت الصالة وفي القوم أبوخرج سرعان ا

 -ما قصير اليدين أو طويله -بكر وعمر فهابا أن يكلماه ورجل 

ال : لم يقال له ذو اليدين فقال : أقصرت الصالة أو نسيت ؟ فق

؟ قال :  تقصر ولم أنس فقال : بل نسيت فقال : صدق ذو اليدين

أطول  أو نعم فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده

 ثم رفع

ذكر بندار الحديثو  

ي ال أبو بكر : قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب السهو فق

 الصالة
 
 

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

 

[   37صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م و اب ذكر ما خص هللا عز وجل به نبيه صلى هللا عليه وسلب

ن ته من أن أوجب على الناس إجابته وإأبان به بينه وبين أم

 كانوا في الصالة إذا دعاهم لما يحييهم

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدم العجلي نا - 861

ء بن أخبرنا روح بن القاسم عن العال -يعني ابن زريع  -يزيد 

عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : خرج رسول هللا 

نا سلم على أبي بن كعب وهو يصلي ح وثصلى هللا عليه و

سرة عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن حفص بن مي

ل عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسو

ي هللا صلى هللا عليه وسلم مر على أبي بن كعب وهو يصل
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عليه  فناداه فالتفت أبي ثم انصرف إلى رسول هللا صلى هللا

الم ما ل : السالم عليك يا رسول هللا قال : وعليك السوسلم فقا

 كنت منعك أي أبي إذ دعوتك أن ال تجيبني ؟ فقال يا رسول هللا

 استجيبوا هلل }في الصالة قال : أو ليس تجد كتاب هللا 

ي ؟ قال : بلى بأبي أنت وأم {وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

 قال أبي : ال أعود إن شاء هللا

ابن وهب ذا حديثه  

 
 

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

 

[   38صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عبة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى عن ش - 862

 حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي

سلم سعيد بن المعلى قال : مر بي رسول هللا صلى هللا عليه و

ي ؟ أنا في المسجد فدعاني فلم آته فقال : ما منعك أن تأتينو

لذين يا أيها ا }قلت : إني كنت أصلي قال : ألم يقل هللا عز وجل 

ال : أال ثم ق {آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

ج أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن أخرج فلما ذهب يخر

هي السبع  {د هلل رب العالمين الحم }ذكرت ذلك له قال : 

 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال فحدثنا بندار من كت - 863
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ن شعبة وثنا يحيى و محمد عن شعبة عن خبيب عن حفص ب

لى عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال : مر بي رسول هللا ص

عظم  عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني بمثله غير أنه قال : أهللا

 سورة

 
 

غير  اب ذكر الدليل على أن الكالم الذي ال يجوز التكلم به فيب

وز الصالة إذا تكلم به المصلي في صالته جهال منه أنه ال يج

 التكلم به غير مفسد للصالة
 
 

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

 

[   39صفحة  - 2زيمة    ] جزء صحيح ابن خ   

 
 

رنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخب - 864

 ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا

قمنا هريرة قال : أقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة و

م معه فقال أعرابي في الصالة : اللهم ارحمني ومحمدا وال ترح

معنا أحدا فلما سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

  -يريد رحمة هللا  -لألعرابي : لقد تحجرت واسعا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ن اب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي مب

ته غير تعمد منه لها وال إرادة منه لنطقها لم تفسد عليه صال

يان ه إعادة تلك الصالة إن كان قابوس بن أبي ظبولم يجب علي
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 يجوز االحتجاج بخبره فإن في القلب منه

 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن مسعود بن عب - 865

ان عن ثنا سفي -يعني ابن الحكم العرني  -الحميد ثنا القاسم 

 قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال : صلى

سمعها هللا عليه وسلم بمنى فخطرت منه كلمة قال ف النبي صلى

ون إلى المنافقون فقال : فأكثروا فقالوا إن له قلبين أال تسمع

 قوله وكالمه في الصالة إن له قلبا معكم وقلبا مع أصحابه

 {فقين يا أيها النبي اتق هللا وال تطع الكافرين والمنا }فنزلت 

  {ن في جوفه ما جعل هللا لرجل من قلبي }إلى قوله 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

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

 

[   40صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب األفعال المباحة في الصالةج  

 
 

اب الرخصة في المشي في الصالة عند العلة تحدثب  

 
 

ا عبدة أخبرن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن - 866

رزة ثنا األزرق بن قيس : أنه رأى أبا ب -يعني ابن زيد  -حماد 

نان من األسلمي يصلي وعنان دابته في يده فلما ركع انفلت الع

م يده وانطلقت الدابة قال : فنكص أبو برزة على عقبيه ول
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انه يلتفت حتى لحق الدابة فأخذها ثم مشى كما هو ثم أتى مك

د الته فأتمها ثم سلم قال : إني قالذي صلى فيه فقضى ص

تى عد صحبت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزو كثير ح

غزوات فرأيت من رخصه وتيسيره وأخذت بذلك ولو أني 

يرا أخبط تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ثم انطلقت شيخا كب

 الظلمة كان أشد علي
 
 

حدثتاب الرخصة في المشي القهقري في الصالة عند العلة ب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا محمد بن عزيز األيلي بن سالمة  - 867

ك حدثهم عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم أن أنس بن مال

من  األنصاري أخبره : إن المسلمين بينما هم في صالة الفجر

 صلى يوم االثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إال رسول هللا

هم ة عائشة فنظر إليهم وهللا عليه وسلم قد كشف ستر حجر

لى عقبيه صفوف في الصالة ثم تبسم فضحك فنكص أبو بكر ع

يد أن ليصل الصف وظن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ير

وسلم  يخرج إلى الصالة فأشار إليهم رسول هللا صلى هللا عليه

 بيده : أن أتموا صالتكم

 
 

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

 

[   41صفحة  - 2بن خزيمة    ] جزء صحيح ا   

 
 

د اب الرخصة في حمل الصبيان في الصالة والدليل على ضب

قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صالة المصلي وزعم أن هذا 
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عليه  عمال ال يجوز في الصالة جهال منه لسنة النبي صلى هللا

 وسلم

 
 

ثنا  عالءأخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن ال - 868

عامر  سفيان أخبرنا عثمان بن أبي سليمان و ابن عجالن سمعا

قي يقول بن عبد هللا بن الزبير يقول سمعت عمرو بن سليم الزر

م يؤم سمعت أبا قتادة يقول : رأيت النبي صلى هللا عليه وسل

فع الناس وعلى عاتقه أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا ر

 من السجود أعادها

 
 

م أن األمر بقتل الحية والعقرب في الصالة ضد قول من زعاب ب

واحد منهما على االنفراد يفسد الصالة قتلها وقتل كل  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن  - 869

 المخزومي ثنا سفيان بن عيينة عن معمر ح وثنا محمد بن

لى ح ألعهشام ثنا يحيى بن اليمان ح وثنا أبو موسى ثنا عبد ا

نا محمد وثنا يعقوب الدورقي ثنا غندر ح وثنا يحيى بن حكيم ث

مضم بن جعفر قالوا : ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ض

تل عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر بق

 األسودين في الصالة العقرب والحية

ةيفي حديث غندر قال معمر فقلت له فقال : العقرب والحو  

في حديث عبد األعلى قال يحيى : يعني الحية والعقربو  

 
 

-------------------------------------  
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[   42صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

المصلي اب الرخصة في االلتفات في الصالة عند النائبة تنوبب  

 
 

 قال أبو بكر : في خبر أبي حازم عن سهل بن سعد : - 870

صفيق بكر ال يلتفت في صالته فلما أكثر الناس الت وكان أبو

أشار التفت فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصف ف

لي قد إليه رسو ل هللا صلى هللا عليه وسلم هكذا يأمره بأن يص

 أمليته قبل بطوله 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

لي صاب الرخصة في اللحظ في الصالة من غير أن يلوي المب

 عنقه خلف ظهره

 
 

فضل أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن حريث ثنا ال - 871

ور عن ث -وهو ابن أبي هند  -بن موسى عن عبد هللا بن سعيد 

لى ابن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان رسول هللا ص

وي عنقه هللا عليه وسلم يلتفت في صالته يمينا وشماال وال يل

 خلف ظهره 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ظر اب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنب
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ة إليهم هل يتمون صالتهم أم ال ليأمرهم بعد الفراغ من الصال

 بما يجب عليهم من إتمام الصالة

 
 

ى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثن - 872

 حدثنا مالزم بن عمرو حدثنيو أحمد بن المقدام العجلي قاال 

أبيه  جدي عبد هللا بن زيد عن عبد هللا بن علي بن شيبان عن

لى علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال : صليت خلف النبي ص

ه في هللا عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل ال يقيم صلب

 الركوع والسجود

 ال أبو بكر : هذا الخبر ليس بخالف أخبار النبي صلى هللاق

بي عليه وسلم إني ألرى من خلفي كما أرى من بين يدي إذ الن

د صلى هللا عليه وسلم وإن كان يرى من خلفه في الصالة ق

إذا  يجوز أن ينظر بمؤخر عينه إلى من يصلي ليعلم أصحابه

عل رأوه يفعل هذا الفعل إنه جائز للمصلي أن يفعل مثل ما ف

 صلى هللا عليه وسلم 

 
 

إسناده صحيحقال األعظمي :    

 
 

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

 

[   43صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مصلين اب إباحة التفات المصلي في الصالة عند إرادة تعليم الب

باإلشارة إليهم بما يفهمون عنه وفيه ما دل على أن إشارة 

 المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صالته
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دي أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المراأنا  - 873

ى رسول ثنا شعيب نا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال : اشتك

ت إلينا هللا صلى هللا عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتف

 فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا

 
 

اب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه ب

 اليسرى
 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ثن - 874

 سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد

ي الخدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبصر نخامة ف

يه قبلة المسجد فحكها بحصاة ونهى أن يبزق الرجل بين يد

ليسرىوعن يمينه وقال : ليبزق عن شماله أو تحت قدمه ا  

 
 

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

 

[   44صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى - 875

د أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حمي

الن بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقو

ة رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نخامة في القبل : قد

لة وال فتناول حصاة فحكها ثم قال : ال ينتخمن أحدكم في القب

 عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى
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ة لي اب الرخصة في بصق المصلي خلفه وفيه دل على إباحب

المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صالته إذ 

لبزق خلفه غير ممكن إال يلي العنقا  

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قاال ث - 876

بن  عن سفيان عن منصور عن ربعي -وهو ابن سعيد  -يحيى 

حراش عن طارق بن عيد هللا المحاربي قال : قال رسول هللا 

 ن يمينكصلى هللا عليه وسلم : إذا كنت في الصالة فال تبزقن ع

 ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى

ذا حديث بنداره  

ول قال أبو موسى حدثني منصور وقال أيضا قال قال لي رسو

ء هللا صلى هللا عليه وسلم : وقال : وابصق خلفك أو تلقا

 شمالك إن كان فارغا وإال فهكذا تحت قدمه اليسرى 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   45صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

إذا  اب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرىب

ي فارغا وإباحة ذلك البزاق بقدمه إذا بزق ف لم يكن عن يساره

 صالته

 
 

ير أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جر - 877
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ربعي بن حراش عن طارق بن عبد هللا عن منصور عن 

نت المحاربي قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا ك

زق عن في الصالة فال تبزقن بين يديك وال عن يمينك ولكن اب

ل بهتلقاء شمالك فإن لم يكن فارغا فتحت قدمك اليسرى ثم ق  

ال منصور : يعني ادلكه باألرض ق  

 
 

صحيحقال األعظمي : إسناده    

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا إسحاق بن - 878

نا يوسف ثنا الجريري ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ث

 -يد إسماعيل بن علية عن الجريري ح وثنا الصنعاني ثنا يز

نا  ثنا الجريري ح وثنا أبو بشر الواسطي -يعني ابن زريع 

ه الشخير عن أبيه : أنخالد عن الجريري عن أبي العالء بن 

عله صلى مع النبي صلى هللا عليه وسلم فتنخع فدلكها بن

 اليسرى

اد خالد في حديثه : وكان في أرض جلدةز  

ر أخو ال أبو بكر : أبو العالء هو يزيد بن عبد هللا بن الشخيق

 مطرف نسبوه إلى جده

ال أبو بكر : روى هذا الخبر حماد بن سلمة عن الجريري ق

أبي العالء عن مطرف عن أبيه فقال : عن   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

عالء أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يوسف بن موسى ثنا ال - 879

بن  بن عبد الجبار البصري و الحجاج بن المنهال قاال ثنا حماد
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سلمة عن الجريري عن أبي العالء عن مطرف عن أبيه قال : 

قدمه  وسلم يصلي فبزق تحترأيت رسول هللا صلى هللا عليه 

 اليسرى

اد العالء ثم دلكها ز  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   46صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ضه اب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعب

لو  بنجس إذببعض في الصالة والدليل على أن البزاق ليس 

لبصق كان نجسا لم يأمر النبي صلى هللا عليه وسلم المصلي ا

 في ثوبه في الصالة

 
 

يى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا يح - 880

 بن سعيد عن ابن عجالن قال نا عياض بن عبد هللا عن أبي

عجبه سعيد الخدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ي

 اجين أن يمسكها بيده فدخل المسجد ذات يوم وفي يدهالعر

اهن واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنق

بله رجل ثم أقبل على الناس مغضبا فقال : أيحب أحدكم أن يستق

فيبصق في وجهه ؟ ! إن أحدكم إذا قام إلى الصالة فإنما 

ال عن ويستقبل ربه والملك عن يمينه فال يبصق بين يديه 

لت به يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره فإن عج
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 بادرة فليقل هكذا في طرف ثوبه ورد بعضه في بعض

ال الدورقي : و أرانا يحيى كيف صنع ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

: جداب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسب  

 
 

ثنا  نا محمد بن رافع ثنا سريجأنا أبو طاهر نا أبو بكر  - 881

لمة عن سعيد بن الحارث عن أبي س -وهو بن سليمان  -فليح 

ي : بن عبد الرحمن في حديث طويل ذكره عن أبي سعيد الخدر

الته عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم في ص

ت فال يبصق أمامه فإن ربه أمامه وليبصق عن يساره أو تح

ه يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله حتى يخرج بقدمه فإن لم   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   47صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة و دفع ب

 بعضهم بعض إذا اقتتلوا

 
 

ير نا يوسف بن موسى ثنا جرأنا أبو طاهر نا أبو بكر  - 882

ء عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهبا
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 عليه قال كنا عند ابن عباس فقال : لقد كان رسول هللا صلى هللا

 وسلم يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب

حداهما اقتتلتا فأخذهما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فنزع إ

ما باال ذلكمن األخرى ثم   

 
 

اب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديهب  

 
 

هللا  قال أبو بكر : قد أمليت فيما مضى أن النبي صلى - 883

ين عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم يصلي فال يدعن أحدا يمر ب

 يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان

 
 

ب ا قام خالف ما يجاب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه إذب

الصالة عليه أن يقوم في  

 
 

ء ثنا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العال - 884

 قال سمعت كريبا مولى -وهو ابن دينار  -سفيان عن عمرو 

ا ابن عباس عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فلم

لي فذكر يصكان بعض الليل قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

هبعض الحديث وقال : ثم قمت عن يساره فحولني عن يمين  

 ال : أخبرنا بنحوه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال :ق

 عن كريب

 
 

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

 

[   48صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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اب الرخصة في اإلشارة في الصالة واألمر والنهيب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا عبد  - 588

الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال : كان النبي صلى 

 هللا عليه وسلم يشير في الصالة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 قال أبو بكر : قد أمليت خبر أبي الزبير عن جابر : - 886

و هو  فصلينا وراءهاشتكى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 قاعد فأشار إلينا فقعدنا

رناه الربيع ثنا شعيب نا الليث عن أبي الزبير عن جابث  

 
 

اب ذكر الدليل على أن اإلشارة في الصالة بما يفهم عن ب

الصالة وال يفسدها المشير ال يقطع  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي  - 887

اصم  بن موسى أنا علي بن صالح عن عالقيسي ثنا عبيد هللا

لم عن زر عن عبد هللا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وس

يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا 

ي منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصالة وضعهما ف

 حجره فقال : من أحبني فليحب هذين 

 
 

إنما  اله ثقات رجال مسلم إال أنهقال األلباني : إسناده حسن رج 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 أخرج لعلصم وهو ابن أبي بهدلة متابعة
 
 

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

 

[   49صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب الرخصة باإلشارة في الصالة برد السالم إذا سلم علىب

 المصلي
 
 

ا ر بن العالء ثنأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبا - 888

نا علي سفيان نا زيد بن أسلم قال سمعت عبد هللا بن عمر ح وث

 بن خشرم و أبو عمار قال أبو عمار : ثنا سفيان وقال علي :

 أخبرنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر : دخل

ال من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسجد قبا ودخل عليه رج

لنبي ه فسألت صهيبا كيف كان يصنع ااألنصار يسلمون علي

ان صلى هللا عليه وسلم إذا كان يسلم عليه وهو يصلي قال ك

 يشير بيده

ان ال أبو بكر : هذا حديث أبي عمار زاد عبد الجبار قال سفيق

 قلت لزيد : سمعت هذا من ابن عمر ؟ قال نعم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ي لكالم إذا كلم المصلي وفاب الرخصة في اإلشارة بجواب اب

الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه و  الخبر ما دل على

 استماعه لكالمه في الصالة
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ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن كريب ن - 889

بي عن زهير بن معاوية عن أ -يعني ابن يزيد  -خالد الجعفي 

وسلم  ى هللا عليهالزبير عن جابر قال : بعثني رسول هللا صل

لم وهو إلى بني المصطلق فأتيت رسول هللا صلى هللا عليه وس

 على حمار له وهو يصلي : فكنت أكلمه فأومأ إلي بيده 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

ال األلباني : وهو في صحيح مسلم من طريق أخرى عن ق

 زهير به وتابعه عنده الليث وهو ابن سعد وهو ال يروي عن

الزبير إال ما سمعه عن جابر وكان يدلس عنه كثيراأبي   

 
 

اب الرخصة في تناول الشيء عند الحادثة تحدثب  

 
 

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

 

[   50صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخب - 890

عة عمرو بن الحارث و ابن لهي -يعني  -ابن وهب قال وأخبرني 

وهو ابن  -عن عبد الرحمن  -وهو ابن أبي حبيب  -عن يزيد 

صلى  أنه سمع عقبة بن عامر يقول : صلينا مع النبي -شماسة 

تناول هللا عليه وسلم يوما فأطال القيام ثم رأيته هوى بيده لي

 شيئا فلما سلم قال : ما من شيء وعدتموه إال قد عرض علي

رر ي مقامي هذا حتى لقد عرضت علي النار وأقبل إلي منها شف

 حتى حاذاني مكاني هذا فخشيت أن يغشاكم 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

قي نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغاف - 891

أبي  ابن وهب عن معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد عن

لى ي الدرداء أنه قال : قام رسول هللا صإدريس الخوالني عن أب

لما فرغ هللا عليه وسلم يصلي ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا ف

عدو  من الصالة قلنا : يا رسول هللا رأيناك بسطت يدك قال : إن

وذ هللا إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أع

نا وة أخيباهلل منك فلم يستأخر ثالثا ثم أردت أخذه ولو ال دع

دان أهل سليمان صلى هللا عليه وسلم ألصبح موثقا يلعب به ول

 المدينة 
 
 

 قال األلباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقد أخرجه 

 مسلم من طريق أخرى عن ابن وهب

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر بن سابق  - 892

ن عيسى ب الخوالني نا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن

عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك قال : صلينا مع 

نما هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح قال : فبي

سول في الصالة مد يده ثم أخرها فلما فرغ من الصالة قلنا يا ر

ال إني هللا صنعت في صالتك هذه ما لم تصنع في صالة قبلها ق

ها فيها قطوفها دانية حب رأيت الجنة قد عرضت علي ورأيت

كالدباء فأردت أن أتناول منها فأوحى إليها أن استأخري 

ت ظلي فاستأخرت ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأي
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 وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحى إلي أن أقرهم فإنك

أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم أر 

بوة لي عليكم فضال إال بالن  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

ال األلباني : وعيسى بن عاصم هو األسدي الكوفيق  

 
 

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

 

[   51صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب أمر النساء بالتصفيق في الصالة عند النائبةب  

 
 

بي : عن النقال أبو بكر : قد أمليت خبر سهل بن سعد  - 893

بح الرجال صلى هللا عليه وسلم إذا نابكم في صالتكم شيء فليس

 وليصفح النساء

 
 

عيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و س - 894

م بن عبد الرحمن و عبد هللا بن محمد الزهري و علي بن خشر

ن قال علي : أخبرني ابن عيينة قال اآلخرون : ثنا سفيان ع

هري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن النبي صلى هللا الز

 عليه وسلم قال : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

 
 

اب الرخصة في مسح الحصى في الصالة مرة واحدةب  
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الصنعاني محمد بن عبد  - 895

ن ثنا هشام عن يحيى ب -يعني ابن الحارث  -األعلى ثنا خالد 

: أن  ي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني معيقيبأب

لمسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قيل له في المسح في ا

 قال : إن كنت فاعال فواحدة

 
 

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

 

[   52صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عن  قي ثنا ابن عليةأنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه الدور - 896

 هشام بهذا وقال : عن معيقب :

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب ع - 897

ليه شرحبيل بن سعد عن جابر قال : سألت النبي صلى هللا ع

ك وسلم عن مسح الحصى في الصالة فقال : واحدة ولو تمس

 عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق 

 
 

لط األلباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اخت قال 

فوع بآخره كما في التقريب لكن له شاهد قوي موقوف سندا مر

 حكما خرجته في التعليق الرغيب

 
 

طق اب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصالة من غير نب

ز ألمة باللسان ال يفسد الصالة إذ هللا برأفته ورحمته قد تجاو

دثت به أنفسهامحمد عما ح  
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا سالم بن نوح نا  - 898

ول يونس بن عبيد عن زرارة بن أوفي عن أبي هريرة : أن رس

دثت هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن هللا تجاوز ألمتي عما ح

 به أنفسها ما ال ينطق به وال يعمل به

 
 

إباحة  ة ال يقطع الصالة معاب الدليل على أن البكاء في الصالب

الصالة البكاء في  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن هاشم نا عبد  - 899

الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن 

تنا علي قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدام ولقد رأي

شجرة  سلم تحتوما فينا إال نائم إال رسول هللا صلى هللا عليه و

 يصلي ويبكي حتى أصبح

نه لما ال أبو بكر : قصة أبي بكر الصديق رضي هللا تعالى عق

له : إنه  أمره النبي صلى هللا عليه وسلم بالصالة بالناس فقيل

 رجل رقيق كثير البكاء حين يقرأ القرآن من هذا الباب 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   53صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصم - 900

ه العنبري حدثني أبي حدنا حماد عن ثابت عن مطرف عن أبي
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زيز قال : رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي ولصدره أ

 كأزيز المرجل 

 
 

صحيحقال األعظمي : إسناده    

 
 

 يقطعها اب الدليل على أن النفخ في الصالة ال يفسد الصالة والب

النفخ عند الحادثة تحدث في الصالة مع إباحة  

 
 

ير أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جر - 901

عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال : 

ه ى هللا عليانكسفت الشمس يوما على عهد رسول هللا صل

جد فلم وسلم فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ثم س

فقام  يكد يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي وذكر الحديث وقال :

خها فحمد هللا وأثنى عليه وقال عرضت علي النار فجعلت أنف

 فخفت أن تغشاكم 

 
 

ا قال األعظمي : إسناده صحيح وذكر البخاري جزءا منها معلق 

ل في الصالة وأخرجه النسائي من طريق عطاء بن في العم

 السائب

جريرال األلباني : وشعبة سمع من عطاء قبل االختالط خالفا لق  

 
 

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

 

[   54صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ى اب الرخصة في التنحنح في الصالة عند االستئذان علب

اللفظة فقد اختلفوا فيها هذهالمصلي إن صحت   

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و يوسف ب - 902

موسى قاال ثنا محمد بن عبيد حدثني شرحبيل عن مدرك 

لي : الجعفي عن عبد هللا بن نجي الحضرمي عن أبيه قال قال ع

كانت لي من رسول هللا منزلة لم تكن ألحد من الخالئق إني 

يسلم عليه حتى يتنحنح فأنصرف إلى أهلكنت أجيئه فأ  

جي ال أبو بكر : قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد هللا بن نق

ا فلست أحفظ أحدا قال : عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذ  

 
 

قال األعظمي : أخرجه النسائي من طريق شرحبيل   

ال األلباني : وهو ثقة لكن نجي الحضرمي مجهول وقد ق

لة ة كما في اإلسناد اآلتي وحينئذ تبدو عأسقطه بعض الروا

 عنه أخرى وهي االنقطاع بين عبد هللا بن نجي وعلي رضي هللا

 فقد قيل إنه لم يسمع منه

 
 

ن ورواه عمارة ابن القعقاع و مغيرة بن مقسم جميعا ع - 903

 الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد هللا

: عن المغيرة عن الحارث و بن نجي عن علي : وقال جرير 

 عمارة عن الحارث يسبح

ال أبو بكر ابن عياش عن المغيرة : يتنحنح ق  

 
 

انظر الكالم عليه في الذي قبله   
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رير أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه يوسف بن موسى ثنا ج - 904

يرة ح وحدثنا الدورقي حدثنا أبو بكر بن عياش كالهما عن المغ

برنا نا معلى بن أسد ثنا عبد الواحد أخ ح وثنا محمد بن يحيى

 عمارة بن القعقاع : بما ذكرت من األلفاظ 

 
 

انظر الكالم عليه في الذي قبله   

 
 

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

 

[   55صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الرخصة في إصالح المصلي ثوبه في الصالةب  

 
 

نا ر نا أبو بكر ثنا عمران بن موسى القزاز ثأنا أبو طاه - 905

 عبد الوارث ثنا محمد بن جحادة نا عبد الجبار بن وائل قال :

ائل كنت غالما ال أعقل صالة أبي فحدثني وائل بن علقمة بن و

 عن أبي وائل بن حجر قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه

م أدخل ن ثوسلم إذا دخل في الصالة رفع يديه ثم كبر ثم التحف 

 يديه في ثوبه ثم أخذ شماله بيمينه ثم ذكر الحديث

ث ال أبو بكر : هذا علقمة بن وائل ال شك فيه لعل عبد الوارق

 أو من دونه شك في اسمه

 رواه همام بن يحيى ثنا محمد بن حجارة حدثني عبد الجبارو

جربن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم عن أبيه وائل بن ح  

 
 

بن  أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن يحيى ثنا عفان أنا - 906
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ه مسلم ثنا همام غير أنه ليس في حديث عفان : ثم أدخل يدي

 في ثوبه

 
 

قطعهااب ذكر الدليل على أن النعاس في الصالة ال يفسد وال يب  

 
 

 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أنا عيسى - 907

ان ح الجبار بن العالء نا سفي ح وثنا عبد -يعني ابن يونس 

وثنا ابن كريب نا أبو أسامة ح وثنا بشر بن هالل نا عبد 

الوارث عن أيوب كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 

كم عائشة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : إذا نعس أحد

لى في صالته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا ص

حديث  أن يستغفر فيسب نفسه هذا لفظ وهو ناعس لعله يريد

 عيسى

صالة ال أبو بكر : وفي الخبر داللة على أن النعاس ال يقطع الق

ليه إذ لو كان النعاس يقطع الصالة لما كان لقوله صلى هللا ع

ه معنى وقد وسلم : فإنه ال يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفس

ب صالة خوف سأعلم بهذا القول إنه إنما أمرنا االنصراف من ال

 النفس عند إرادة الدعاء لها ال انه في غير صالة إذا نعس
 
 

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

 

[   56صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ماع أبواب األفعال المكروهة في الصالة التي قد نهى عنهاج

 المصلي
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اب النهي عن االختصار في الصالةب  

 
 

ثنا  ا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األشجأن - 908

يل أبو خالد ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا إسماع

شام بن بشر بن منصور السليمي ثنا عبد األعلى جميعا عن ه

هللا  عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : نهى رسول هللا صلى

 عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا

سلم في حديثه : إن رسول هللا صلى هللا عليه و قال إسماعيلو

 نهى عن االختصار في الصالة

 
 

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

 

[   57صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب ذكر العلة التي لها زجر عن االختصار في الصالة إذ هيب

باهلل نتعوذ من النار راحة أهل النار  

 
 

أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرحمن بن  أنا - 909

س عن المغيرة المصري نا أبو صالح الحراني نا عيسى بن يون

 هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم قال : االختصار في الصالة راحة أهل النار 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

قدح ا اإلسناد ثقات كلهم لكن فيه علة تال األلباني : رجال هذق

ه في في صحته ولذلك قال الذهبي إنه منكر كما كنت نقلته عن
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ه ولم يجزم بصحته الحافظ العراقي فإن 1003تخريج المشكاة 

 -قال " وظاهر إسناده الصحة " ! والعلة عندي من بعد هشام 

فقد أخرجه الشيخان والمصنف كما ترى  -وهو ابن حسان 

من طرق جماعة من الثقات عن هشام لكن باللفظ  وغيرهم

خاري الذي قبله وتابعه أيوب عن ابن سيرين به نحوه عند الب

ذ وغيره فهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث واللفظ اآلخر شا

 ومن طريق المصنف أخرجه ابن حبان والبيهقي

( من طريق  1/  45/  1قد أخرجه الطبراني في األوسط ) و

 بن المنبجي ثنا عيسى بن يونس عن عبد هللامحمد بن سالم 

 األزور عن هشام القردوسي به وقال لم يروه عن هشام إال ابن

ة األزور تفرد به عيسى . قلت : فهذا يكشف إن صح عن عل

ور منه الحديث الحقيقية في السند المعلول وهو سقوط ابن األز

قال وقد ضعفه األزدي . والمنبجي ذكره ابن حبان في الثقات و

 ابن منده له غرائب وهللا أعلم
 
 

صالة اب النهي عن العقص في الصالة وتمثيل العاقص في الب

إذا  بالمكتوف فيها وفيه ما دل على كراهة صالة المرء مكتوفا

 كان له السبيل إلى حل يديه من األكتاف

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى و  - 910

رو بن غافقي قاال ثنا ابن وهب أخبرني عمعيسى بن إبراهيم ال

 أن بكيرا حدثه -وقال عيسى عن عمرو بن الحارث  -الحارث 

 أن كريبا مولى ابن عباس حدثه : أن عبد هللا بن عباس رأى

عبد هللا بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام 

 فجعل يحله وأقر له اآلخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس
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 الك و رأسي ؟ فقال : إني سمعت رسول هللا صلى هللافقال : م

فعليه وسلم يقول : إنما مثل هذا مثال الذي يصلي وهو مكتو  

ر ال يونس : وهو معقوص فقام وراءه فحل عنه وأقر له اآلخق

 كذا قاال جميعا وأقر اآلخر

ال أبو بكر : والصحيح قرق  

 
 

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

 

[   58صفحة  - 2بن خزيمة    ] جزء صحيح ا   

 
 

عد اب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصالة إذ هو مقب

 الشيطان
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن  - 911

الحكم من أصله ثنا حجاج أخبرنا ابن جريج أخبرني عمران 

: أنه  ابن موسى أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه

بن  رأى أبا رافع مولى النبي صلى هللا عليه وسلم مر بحسن

رافع  علي و حسن يصلي قد غرز ضفريه في قفاه فحلهما أبو

التك وال فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع : أقبل على ص

ول : ذلك تغضب فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق

  - يعني مغرز ضفريه -كفل الشيطان يقول مقعد الشيطان 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

بي اب الدليل على كراهة تشبيك األصابع في الصالة إذ النب
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وج إلى وسلم زجر عن تشبيك األصابع عند الخر صلى هللا عليه

ة المسجد وفي المسجد وأعلم أن الخارج إلى الصالة في صال

يها خرج إلكان المصلي أولى أن ال يشبك بين أصابعه ممن قد 

 أو هو في المسجد ينتظرها
 
 

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

 

[   59صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قال أبو بكر : قد أمليت هذه األخبار - 912  

 
 

اب الزجر عن تحريك الحصا بلفظ خبر مجمل غير مفسرب  

 
 

ن العالء نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار ب - 913

ا ذر سفيان عن الزهري قال سمعت أبا األحوص يقول سمعت أب

ن يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ح وثنا علي ب

هذا خشرم أخبرنا ابن عيينة ح وثنا المخزومي ثنا سفيان : ب

إن اإلسناد وقاال في كلها : عن عن : إذا قام أحدكم في الصالة ف

الحصى الرحمة تواجهه فال يمسح  

 اد عبد الجبار فقال له سعد بن إبراهيم : من أبو األحوص ؟ز

 قال : رأيت الشيخ الذي صفته كذا وكذا 

 
 

قال األلباني : أبو األحوص مجهول   

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي ث - 914
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وص يعني ابن زريع ثنا معسر عن الزهري عن أبي األح -يزيد 

لم : ي عن أبي ذر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسالليث

صىإذا قام أحدكم في الصالة فإن الرحمة تواجه فال تحركوا الح  

 
 

ل على اب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليب

لصالة صلى هللا عليه وسلم قد أباح مسح الحصا في ا أن النبي

 مرة واحدة

 
 

ن ر : قد أمليت فيما قبل خبر معيقيب : عقال أبو بك - 915

 النبي صلى هللا عليه وسلم : إن كنت فاعال فواحدة
 
 

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

 

[   60صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن أبي يزيد وراق - 916

د بن ف نا سفيان عن محمالفريابي بالرملة ثنا محمد بن يوس

 عبد الرحمن عن عبد هللا بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي

لم ليلى عن أبي ذر قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وس

ال : عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصالة فق

 واحدة أو دع 

 
 

 قال األلباني : إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن هو ابن 

قال الحافظ : صدوق سيئ الحفظ جدا أبي ليلى  
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اب فضل ترك مسح الحصا في الصالةب  

 
 

صلى  قال أبو بكر : قد أمليت حديث جابر قبل عن النبي - 917

 هللا عليه و سلم

 
 

ير اب النهي عن تغطية الفم في الصالة بلفظ خبر مجمل غب

 مفسر

 
 

 هللاأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى ثنا عبد  - 918

عن الحسن بن ذكوان عن سليمان  -يعني ابن المبارك  -

األحول عن عطاء عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا 

اه عليه وسلم نهى عن السدل في الصالة وأن يغطي الرجل ف  

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

ل على اب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليب

لصالة النبي صلى هللا عليه وسلم عن تغطية الفم في اأن زجر 

تغط الفم في غير التثاؤب إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد أمر ب

 عند التثاؤب

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد  - 919

بي عن سهيل بن عبد الرحمن بن أ -يعني الدراوردي  -العزيز 

لم قال ن رسول هللا صلى هللا عليه وسسعيد الخدري عن أبيه : أ

 : إذا تثاءب أحدكم فليسد بيده فاه فإن الشيطان يدخل
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-------------------------------------  

 

[   61صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب كراهة التثاؤب في الصالة إذ هو من الشيطان واألمر ب

المصلي بكظمه ما استطاع  

 
 

 -ل أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن جعفر نا إسماعيأنا  - 920

نبي نا العالء عن أبيه عن أبي هريرة : أن ال -يعني ابن جعفر 

طان فإذا صلى هللا عليه وسلم قال : التثاؤب في الصالة من الشي

 تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع

 
 

 اب الزجر عن قول المتثائب في الصالة هاه وما أشبهه فإنب

جوفه عند قوله : هاه ن يضحك فيالشيطا  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن كريب ن - 921

أبو خالد عن محمد بن عجالن عن سعيد عن أبي هريرة قال : 

ثاؤب قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : العطاس من هللا والت

 من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فال يقل : هاه فإن الشيطان

 يضحك من جوفه 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

عبد  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاني محمد بن - 922
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ابن  وهو -نا عبد الرحمن  -يعني ابن المفضل  -األعلى نا بشر 

 عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول -إسحاق 

تثاؤب س ويكره الهللا صلى هللا عليه وسلم : إن هللا يحب العطا

ه أو فإذا تثاءب أحدكم فال يقل : آه آه فإن الشيطان يضحك من

 قال يلعب به 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ هللا عز وجل قبل وجه ب

صالته مقبال عليه المصلي ما دام في  

 
 

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

 

[   62صفحة  - 2يمة    ] جزء صحيح ابن خز   

 
 

يل أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا إسماع - 923

 -بن علية أنا أيوب ح وحدثني مؤمل بن هشام نا إسماعيل 

ي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن النب -يعني تبن علية 

و قال صلى هللا عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها أ

هللا عز  ا بيده ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال : إنفحته

ه في وجل قبل وجه أحدكم في صالته فال ينتخمن أحد قبل وجه

 صالته

 
 

م أنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الحسن بن نسي - 924

م عن محمد يعني بن بكر البرساني أخبرنا أبو العوام عن عاص
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ق بين صلى إلى جنب حذيفة فبز أبي وائل : أن شيث بن ربعي

هانا عن يديه فقال حذيفة : إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ن

 ذلك قال : إن الرجل إذا دخل في صالته أقبل هللا بوجهه فال

 ينصرف عنه حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف   

 
 

وم مجيئه ي اب ذكر عالقة الباصق في الصالة تلقاء القبلةب

بين عينيه القيامة وتفلته  

 
 

م وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسل - 925

ستاذ السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني أخبرنا األ

 اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة

عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 

 سحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ناإ

 - وهو الشيباني -يوسف بن موسى نا جرير عن أبي إسحاق 

عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال : قال 

اء يوم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : من تفل تجاه القبلة ج

 القيامة وتفلته بين عينيه 
 
 

ده صحيحقال األعظمي : إسنا   

 
 

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

 

[   63صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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قبلة اب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء الب

 في الصالة

 
 

لى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أنا عبد األع - 926

بي عن أبي نضرة عن أ -يعني ابن إياس الجريري  -نا سعيد 

خامة سعيد الخدري قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ن

م في قبلة المسجد فاستبرأها بعود معه ثم أقبل على القو

 يعرفون الغضب في وجهه فقال : أيكم صاحب هذه النخامة ؟

جل فسكتوا فقال : أيحب أحدكم إذا قام يصلي أن يستقبله ر

ن : ال قال : فإن هللا عز وجل بي فيتنخع في وجهه ؟ فقالوا

كم ولكن أيديكم في صالتكم فال توجهوا شيئا من األذى بين أيدي

 عن يسار أحدكم أو تحت قدمه 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

اب النهي عن بصق المصلي عن يمينهب  

 
 

 قال أبو بكر : قد أمليت بعض األخبار التي في هذه - 927

 اللفظة قبل
 
 

اهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن المصلي إلى ما اب كرب

 يشغله عن الصالة

 
 

عيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و س - 928
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ن بن عبد الرحمن المخزومي قاال حدثنا سفيان ثنا الزهري ع

سلم عروة عن عائشة قالت : صلى رسول هللا صلى هللا عليه و

لى : شغلتني أعالم هذه اذهبوا بها إفي خميصة لها أعالم فقال 

 أبي جهم واتوني بأنبجانية

ال المخزومي : عن الزهري وقال أيضا بأنبجانيةق  

 
 

ن قال : وقاال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه ع - 929

 عائشة : بهذا

 
 

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

 

[   64صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب النهي عن االلتفات في الصالةب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو محمد فهد بن سليمان - 930

وهو  -ية ثنا معاو -يعني الربيع بن نافع  -المصري نا أبو توبة 

رث عن زيد بن سالم أن أبا سالم حدثه حدثني الحا -ابن سالم 

 : إن هللااألشعري : أن النبي صلى هللا عليه وسلم حدثهم قال 

 عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر

له  بني إسرائيل أن يعملوا بهن قال : فكان يبطئ بهن فقال

يل عيسى إنك أمرت بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائ

أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم بهن وإما أن أقوم فآمرهم بهن 

بي  ف أن أعذب أو يخسفقال يحيى : إنك إن تسبقني بهن أخا

حتى  فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتأل المسجد
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ز جلس الناس على الشرفات فوعظ الناس ثم قال : إن هللا ع

وجل أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن 

كمثل  أوالهن أن ال تشركوا باهلل شيئا فإن من أشرك باهلل مثله

لص ماله بذهب أو ورق ثم قال له : رجل اشترى عبدا من خا

هذه داري وعملي فاعمل لي وأد إلي عملك فجعل يعمل ويؤدي 

دي عمله إلى غير سيده فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤ

 شيئا عمله لغير سيده وأن هللا هو خلقكم ورزقكم فال تشركوا هلل

ال وقال : إن هللا عز وجل أمركم بالصالة فإذا نصبتم وجوهكم ف

ه فال تلتفتوا فإن هللا ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي ل

ث يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف وذكر الحدي

 بطوله 

 
 

ال قال األلباني : إسناده صحيح وفهد بن سليمان المصري ق 

 ابن يونس : كان ثقة ثبتا وسائر رجاله ثقات
 
 

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

 

[   65صفحة  - 2ن خزيمة    ] جزء صحيح اب   

 
 

لتفات اب ذكر نقص الصالة بااللتفات فيها والدليل على أن االب

إعادتها فيها ال يوجب  

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان العجلي ث - 931

ن عن شيبان ح وثنا محمد ب -يعني ابن موسى  -عبيد هللا 

عدي ثنا أبو األحوص  عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن
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عن أبيه عن  -وهو ابن أبي الشعثاء  -جميعا عن أشعت 

ه مسروق عن عائشة قالت : سألت رسول هللا صلى هللا علي

تلسه وسلم عن التفات الرجل في الصالة فقال : هو اختالس يخ

 الشيطان من صالة العبد

في حديث عبيد هللا : عن االلتفات في الصالةو  

 
 

 خول الحاقن الصالة واألمر بيده الغائط قبلاب الزجر عن دب

 الدخول فيها
 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - 932

فيان بن زيد عن عمرو بن علي وثنا عبد الجبار بن العالء نا س

ي ح وثنا أبو كريب نا أبو أسامة كلهم عن هشام ح وثنا الدورق

نا  - وهو ابن علية -نا إسماعيل ثنا ابن علية ح وثنا أبو هاشم 

ه أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه : عن عبد هللا بن األرقم أن

كم كان يؤم قومه فجاء وقد أقيمت الصالة : فقال ليصلي أحد

ضرت فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : إذا ح

 الصالة وحضر الغائط فابدؤوا بالغائط

متن أحاديثهم سواء ذا حديث أبي كريب ومعنى ه  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   66صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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اب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصالةب  

 
 

م أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يعقوب بن إبراهي - 933

 -ى يم و أحمد بن عبدة قالوا ثنا يحيالدورقي و يحيى بن حك

ثنا  -وهو يعقوب بن مجاهد  -نا أبو حزرة  -وهو ابن سعيد 

ند قال : كنا ع -وهو ابن أبي بكر الصديق  -عبد هللا بن محمد 

سمعت  عائشة فجيء بطعام فقام القاسم يصلي فقالت عائشة :

حضرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ال يصلى صالة ب

لطعام وال وهو يدافعه األخبثانا  

 
 

اب األمر يبدأ العشاء قبل الصالة عند حضورهاب  

 
 

عيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و س - 934

 بن عبد الرحمن و علي بن خشرم و أحمد بن عبدة قالوا ثنا

عن  سفيان قال عبد الجبار قال ثنا الزهري سمع أنس بن مالك

هللا عليه وسلم وقال اآلخرون عن الزهري عن  النبي صلى

ضر أنس بن مالك : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : إذا ح

 العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء

قال المخزومي أيضا : سمع أنس بن مالكو  

 
 

از أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القز - 935

ول نافع عن ابن عمر قال : قال رس ثنا عبد الوارث نا أيوب عن

الة هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا وضع العشاء ونودي بالص

 فابدؤوا بالعشاء

ال : وتعشى ابن عمر ذات ليلة وهو يسمع قراءة اإلمامق  
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-------------------------------------  

 

[   67صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حقاق عن الطعام قبل الفراغ منه عند اب الزجر عن االستب

 حضور الصالة

 
 

ل أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة ثنا الفض - 936

 بن سليمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : عن

عام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم على ط

ةفال يعجلن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصال  

 
 

اب التغليظ في المراءاة بتزيين الصالة وتحسينهاب  

 
 

ثنا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األشج - 937

م ح وثنا علي بن خشر -يعني سليمان بن حبان  -أبو خالد 

عب بن أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن سعد بن إسحاق بن ك

بن لبيد قال : عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود 

وشرك  خرج النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : أيها الناس إياكم

وم السرائر قالوا : يا رسول هللا وما شرك السرائر ؟ قال : يق

إليه  الرجل فيصلي فيزين صالته جاهدا لما يرى من نظر الناس

 فذلك شرك السرائر

 
 

اب ذكر نفي قبول صالة المرائي بهاب  
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و اهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد : ح وثنا أبأنا أبو ط - 938

 موسى حدثني محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت العالء

 يحدث عن أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه

أنا  وقال بندار : -وسلم يرويه عن ربه قال : أنا خير الشركاء 

 أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عمال فأشرك فيه غيري

نا منه بريء وهو للذي أشركفأ  

ال قال بندار : قال : فأنا منه بريء وليلتمس ثوابه منه وقو

 بندار : عن العالء

 
 

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

 

[   68صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب نفي قبول صالة شارب الخمرب  

 
 

ثنا  يحيى بن إياس أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن - 939

:  عبد هللا بن يوسف ثنا محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم

 عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس أنه مكث في

وا : طلب عبد هللا بن عمرو بن العاص بالمدينة فسأل عنه قال

ه قد سار إلى مكة فأتبعه فوجده قد سار إلى الطائف فأتبع

 را رجال من قريش والقريشيفوجده في زرعة يمشي مخاص

ا بك يزن بالخمر فلما لقيته سلمت عليه وسلم علي قال ما عد

بد هللا اليوم ومن أين أقبلت ؟ فأخبرته ثم سألته هل سمعت يا ع

 بن عمرو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذكر شراب الخمر
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عت بشيء قال : نعم فانتزع القرشي يده ثم ذهب فقال : سم

ن  عليه وسلم يقول : ال يشرب الخمر رجل مالنبي صلى هللا

 أمتي فيقبل له صالة أربعين صباحا 
 
 

709قال األلباني : إسناده صحيح وقد خرجته في الصحيحة    

 
 

اآلبق اب نفي قبول صالة المرأة الغاضبة لزوجها وصالة العبدب  

 
 

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

 

[   69صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا هشام ب - 940

عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد عن محمد بن 

 المنكدر عن جابر بن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا

سنة عليه وسلم : ثالثة ال يقبل هللا لهم صالة وال يصعد لهم ح

م والمرأة يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديه العبد اآلبق حتى

 الساخط عليها زوجها حتى ترضى والسكران حتى يصحو 
 
 

1075 قال األلباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة   

 
 

ود ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا أبو دا - 941

 سمعتشعبة أخبرني منصور بن عبد الرحمن المقداني قال 

م قال : الشعبي يحدث عن جرير : عن النبي صلى هللا عليه وسل

 إذا أبق العبد لم يقبل له صالة حتى يرجع إلى مواليه
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اب التغليظ في النوم عند الصالة المكتوبةب  

 
 

د و أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعي - 942

 و -المجيد  يعني ابن عبد -محمد بن أبي عدي و عبد الوهاب 

عن عوف بن أبي جميلة عن أبي  -يعني ابن جعفر  -محمد 

ب رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب ح وثنا بندار نحوه من كتا

ال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا يحيى وقرأه علينا من كتابنا ق

عوف ثنا أبو رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب قال : كان 

حد ل ألصحابه : هل رأى أرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقو

نا منكم رؤيا ؟ فيقص عليه من شاء هللا أن يقص وإنه قال ل

ي : ذات غداة : إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني فقاال ل

انطلق انطلق فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم على 

 رأسه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة فيبلغ رأسه فيدهده

ح رأسه ه فيأخذه فيما يرجع إليه حتى يصبالحجر هاهنا فيتبع

كر كما كان ثم يعود عليه فيفعل به كما فعل المرة األولى فذ

يت الحديث بطوله وقال : قاال أما إنا سنخبرك أما الرجل الذي أت

ن عليه يثلغ رأسه فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام ع

 الصالة المكتوبه وذكر الحديث بطوله
 
 

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

 

[   70صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب الفريضة في السفرج  
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فظه اب فرض الصالة في السفر من عدد الركعات بذكر خبر لب

 عام مراده خاص

 
 

بو أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا أ - 943

 هد عن ابن عباس : قال :عوانة عن بكير بن األخنس عن مجا

م في فرض هللا عز وجل على لسان نبيكم صلى هللا عليه وسل

 الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
 
 

بن اب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر اب

ر ومراده خاص أراد أن فرض الصالة في السف عباس لفظ عام

 ركعتين خال المغرب

 
 

ن نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر و عبد هللا بأ - 944

بوب الصباح العطار قال أحمد : أخبرنا وقال عبد هللا : حدثنا مح

ت بن الحسن ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال

رسول  : فرض صالة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما أقام

ر ركعتان صالة الحضهللا صلى هللا عليه وسلم بالمدينة زيد في 

نها ركعتان وتركت صالة الفجر بطول القراءة وصالة المغرب أل

 وتر النهار

 
 

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

 

[   71صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

تابه اب ذكر الدليل على أن هللا عز وجل قد يبيح الشيء في كب
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عليه  ان نبيه صلى هللابشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لس

ره وسلم بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب إذ هللا عز ذك

د إنما أباح في كتابه قصر الصالة إذا ضربوا في األرض عن

جل الخوف من الكفار أن يفتنوا المسلمين وقد أباح هللا عز و

افوا أن على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم القصر وإن لم يخ

تم أن ر مع الدليل أن القصر في السفر إباحة ال حيفتنهم الكفا

 يقصروا الصالة

 
 

و  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األشج - 945

محمد بن هشام قاال ثنا ابن إدريس ح وثنا علي بن خشرم 

ن أبي أخبرنا عبد هللا يعني بن إدريس أخبرنا ابن جريج عن اب

دار الدورقي ح وقرأته على بن عمار ح وثنا يعقوب بن إبراهيم

د هللا أن يحيى حدثهم عن ابن جريج أخبرني عبد الرحمن بن عب

: قلت  بن أبي عمار عن عبد هللا بن بأبيه عن يعلى بن أمية قال

لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه : عجبت للناس وقصرهم 

روا فليس عليكم جناح أن تقص }للصالة وقد قال هللا عز وجل 

:  وقد ذهب هذا {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا من الصالة 

 فقال عمر رضي هللا عنه : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك

هللا  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : هو صدقة تصدق

 بها عليكم فاقبلوا صدقته

ذا حديث بنداره  

 
 

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

 

[   72صفحة  - 2ء صحيح ابن خزيمة    ] جز   
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لى اب ذكر الدليل على أن هللا عز وجل ولى نبيه المصطفى صب

كره بين تبيان عدد الصالة في السفر ال أنه عز ذ هللا عليه وسلم

 عددها في الكتاب يوحي مثله مسطور بين الدفتين وهذا من

 الجنس الذي أجمل هللا فرضه في الكتاب وولى نبيه عن هللا

ما نزل  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس } : بقول وفعل قال هللا

{إليهم   

 
 

رنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخب - 946

د هللا عن أبيه عن ابن شهاب عن عب -يعني ابن الليث  -شعيب 

 بن عن أمية بن عبد هللا -يعني ابن عبد الرحمن  -بن أبي بكر 

الة عمر : إنا نجد صالة الحضر وص خالد : أنه قال لعبد هللا بن

بد هللا الخوف في القرآن وال نجد صالة السفر في القرآن فقال ع

ه : يا بن أخي إن هللا عز وجل بعث إلينا محمدا صلى هللا علي

 عليه وسلم وال نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى هللا

 وسلم يفعل 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن عبد  - 947

مر عن الحكم الوراق أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد هللا بن ع

ليه نافع عن ابن عمر قال : سافرت مع رسول هللا صلى هللا ع

وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر 

 والعصر ركعتين ركعتين ال يصلون قبلها وال بعدها

ممتهال عبد هللا بن عمر : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها ألتقاو  
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ي : صلى النب -قال أبو بكر : وفي خبر أنس بن مالك  - 948

لحليفة صلى هللا عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي ا

أن  دال على أن لآلمن غير الخائف من يفتنه الكفار -ركعتين 

 يقصر الصالة

 
 

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

 

[   73صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 وكذلك خبر حارثة بن وهب : صلى بنا النبي صلى هللا - 949

 عليه وسلم ركعتين أكثر ما كنا وآمنه

ن خبر أبي حنظلة عن ابن عمر قلت : إنا آمنون قال : كذلك سو

ر خائف قصالنبي صلى هللا عليه وسلم يدل على أن لغير ال

 الصالة في السفر
 
 

لتي اب استحباب قصر الصالة في السفر لقبول الرخصة اب

إتيان رخصة التي رخصة التي  رخص هللا عز وجل يحب

 رخصها لعباده المؤمنين

 
 

بد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد هللا بن ع - 950

حدثني  دالرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أخبرني يحيى بن زيا

 عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن عبد هللا بن

 عمر : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن هللا عز

 وجل يحب أن يوتى رخصة كما يكره أن توتى معصية 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

نو اب إباحة قصر المسافر الصالة في المدن إذا قدمها ما لم يب

إتمام الصالة جبمقاما يو  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد األعلى  - 951

قاال  الصنعاني نا خالد يعني بن الحارث ح وثنا بندار نا محمد

ت ابن حدثنا شعبة أخبرني قتادة قال سمعت موسى يقول : سأل

عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة ؟ فقال : 

هللا عليه وسلمركعتين سنة أبي القاسم صلى   

 قال بندار قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة قالو

 سألت ابن عباس

 
 

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

 

[   74صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا قال أبو بكر : هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذ - 952

ليم رواية ليث بن أبي سصلى مع اإلمام فعليه إتمام الصالة ل

 عن طاوس عن ابن عباس الذي ثنا أبو كريب ثنا حفص بن

لي غياث عن ليث عن طاوس : عن ابن عباس في المسافر يص

ث بن خلف المقيم قال : يصلي صالته ولسنا نحتج برواية لي

الف أبي سليم إال أن خبر قتادة عن موسى بن سلمة دال على خ

 في المسافر يصلي خلف رواية سليمان التيمي عن طاوس

 المقيم قال : إن شاء سلم في ركعتين وإنشاء ذهب
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ميمي قال : ثنا بندار نا يحيى عن شعبة عن سليمان الت - 953

 عن طاوس :

 
 

بد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا ع - 954

ذا الصمد ثنا شعبة عن عاصم بن الشعبي : أن ابن عمر كان إ

لي يصلي ركعتين ركعتين إال أن يجمعه إمام فيصكان بمكة 

 بصالته فإن جمعه اإلمام يصلي بصالته 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

رة اب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشب

على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة من غير إزماع  

 
 

ن جنادة و محمد بن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم ب - 955

مة يحيى بن ضريس قاال حدثنا أبو معاوية نا عاصم عن عكر

م عن ابن عباس قال : سافر رسول هللا صلى هللا عليه وسل

اس سفرا فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين قال ابن عب

وما فإذا أقمنا فنحن نصلي ركعتين فيما بيننا وبين تسعة عشر ي

 أكثر من ذلك صلينا أربعا

ل ابن ضريس : عن عاصماق  

 
 

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

 

[   75صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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 اب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماعب

أن له قصر الصالة المسافر مقام أربع  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد  - 956

اهيم ثنا ني بن سعيد عن يحيى ح وثنا يعقوب بن إبرالوارث يع

نا  ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق ح وثناه عمرو بن علي

ي إسحاق يزيد بن زريع و بشر بن المفضل قاال ثنا يحيى بن أب

ألت ح وثناه الصنعاني نا بشر بن المفضل نا يحيى قال : س

 هللا أنس بن مالك عن قصر الصالة فقال : سافرنا مع رسول

حتى  صلى هللا عليه وسلم من المدينة إلى مكة نصلي ركعتين

 رجعنا فسألته هل أقام بمكة ؟ قال : نعم أقام بها عشرا

ذا حديث الدورقيه  

قال أحمد بن عبدة قال : كان يصلي بنا ركعتينو  

قال أحمد و عمرو بن علي : عن أنس قال : خرجنا مع رسول و

وال : سألت أنساهللا صلى هللا عليه وسلم ولم يق  

هللا  ال أبو بكر : لست أحفظ في شيء من أخبار النبي صلىق

عليه وسلم أنه أزمع في شيء من أسفاره على إقامة أيام 

نه معلومة غير هذه السفرة التي قدم فيها مكة لحجة الوداع فإ

قدمها مزمعا عن الحج فقدم مكة صبح رابعة مضت من ذي 

 الحجة
 
 

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

 

[   76صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ن كذلك ثنا بندار نا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ع - 957

عليه  عطاء قال قال جابر بن عبد هللا : قدم رسول هللا صلى هللا

 وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة

ضت م ال أبو بكر : فقدمها صلى هللا عليه وسلم صبح رابعةق

ئرا من ذي الحجة فأقام بمكة أربعة أيام خال الوقت الذي كان سا

ا فيه من البدء الرابع إلى أن قدمها وبعض يوم الخامس مزمع

على هذه اإلقامة عند قدومه مكة فأقام باقي الرابع والخامس 

 والسادس والسابع والثامن إلى مضي بعض النهار وهو يوم

وية فصلى الظهر بمنى التروية ثم خرج من مكة يوم التر  

 
 

رجه قال األلباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخ 

 من كتابي : حجة النبي صلى هللا 19مسلم وغيره انظر الفقرة 

 عليه وسلم

 
 

كذلك ثنا أبو موسى نا إسحاق األزرق ثنا سفيان  - 958

ك قلت الثوري عن عبد العزيز بن رفيع : قال سألت أنس بن مال

لم أين رني بشيء عقلته عن رسول هللا صلى هللا عليه وس: أخب

 صلى الظهر في يوم التروية ؟ قال : بمنى

م التروية ال أبو بكر : قلت فأقام صلى هللا عليه وسلم بقية أياق

ات بمنى وليلة عرفة ثم غداة عرفة فسار إلى الموقف بعرف

تى يجمع بين الظهر والعصر به ثم سار إلى الموقف فوقف ح

بت الشمس ثم دفع حتى رجع إلى المزدلفة فجمع بين غا

لى المغرب والعشاء بالمزدلفة وبات فيها حتى أصبح ثم ص

نحر الصبح بالمزدلفة وسار ورجع إلى منى فأقام بقية يوم ال

 ويومين من أيام التشريق رمى الجمار الثالث ورجع إلى مكة
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ء ثم افصلى الظهر والعصر في أيام التشريق ثم المغرب والعش

ة رقد رقدة بالمخصب فهذه تمام عشرة أيام جميع ما أقام بمك

مكة ومنى والمرتين بعرفات فجعل أنس بن مالك كل هذه إقامة ب

وليس منى وال عرفات من مكة بل هما خارجان من مكة 

 وعرفات خارج الحرم أيضا فكيف يكون ما هو خارج من الحرم

حين ذكر مكة من مكة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 وتحريمها : إن هللا حرم مكة يوم خلق السماوات واألرض فهي

د حرام بحرام هللا إلى يوم القيامة ال ينفر صيدها وال يعض

ن شجرها وال يختلى خاللها فلو كانت عرفات من مكة لم يحل أ

الء وفي يصاد بعرفات صيد وال يعضد بها شجر وال يختال بها خ

عرفات خارجة من الحرم ومنى  إجماع أهل الصالة على أن

 باين من بناء مكة وعمرانها قد يجوز أن يكون اسم مكة يقع

 على جميع الحرم فمنى داخل في الحرم وأحسب خبر عائشة

يس داال على أن ما كان من وراء البناء المتصل بعضه ببعض ل

 من مكة وكذلك خبر ابن عمر

 
 

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

 

[   77صفحة  - 2ح ابن خزيمة    ] جزء صحي   

 
 

ا أما خبر عائشة فإن أبا موسى و عبد الجبار قاال ثن - 959

سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن النبي 

صلى هللا عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخلها من أعالها وخرج 

 من أسفلها هذا لفظ حديث أبي موسى
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-------------------------------------  

 

[   78صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

امة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب ثنا أبو أس - 960

 عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول هللا صلى

هللا عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة قال 

ن وكان أبي أكثر ما يدخل م هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما

 كدا

 
 

نا  فأما حديث ابن عمر فإن بندار حدثنا قال ثنا يحيى - 961

هللا  عبيد هللا أخبرني نافع عن ابن عمر : أن رسول هللا صلى

خرج عليه وسلم دخل مكة من الثنيا العليا التي عند البطحاء و

ى صل من الثنية السفلى قال أبو بكر فقول ابن عمر دخل النبي

يست هللا عليه وسلم مكة من الثنية العليا دال على أن الثنية ل

من مكة والثنية من الحرم ووراءها أيضا من الحرم وكذا من 

الحرم وما وراءها أيضا من الحرم إلى العالمات التي أعلمت 

لى هللا بين الحرم وبين الحل فكيف يجوز أن يقال دخل النبي ص

ة الثنية من مكة وكدا من مك عليه وسلم مكة من مكة فلو كانت

ثنية لما جاز أن يقال دخل النبي صلى هللا عليه وسلم مكة من ال

ومن كدا وقد يجوز أن يحتج بأن جميع الحرم من مكة لقوله 

 صلى هللا عليه وسلم أن مكة حرمها هللا يوم خلق السماوات

مكة  واألرض فجميع الحرم قد يجوز أن يكون قد يقع عليه اسم

لمتعارف عند الناس أن مكة موضع البناء المتصل إال أن ا

جع بعضه ببعض يقول القائل خرج فالن من مكة إلى منى ور
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سلم من منى إلى مكة وإذا تدبرت أخبار النبي صلى هللا عليه و

فأما  في المناسك وجدت ما يشبه هذه اللفظة كثيرا في األخبار

مكة عرفة وما وراء الحرم فال شك وال مرية أنه ليس من 

يوم  والدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم نفر من منى

 الثالث من أيام التشريق
 
 

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

 

[   79صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أن يونس ابن عبد األعلى ثنا قال أخبرنا ابن وهب  - 962

 امة أخبره عن أنسأخبرني عمرو ابن الحارث أن قتادة ابن دع

 أنه حدثه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى الظهر

ى والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إل

لم من البيت فطاف به قال أبو بكر ثم خرج صلى هللا عليه وس

 ليلته تلك متوجها نحو المدينة
 
 

أبو  دار ثناأخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال كذلك ثنا بن - 963

ن بكر يعني الحنفي نا أفلح قال سمعت القاسم ابن محمد ع

سلم عائشة : فذكرت بعض صفة حجة النبي صلى هللا عليه و

بيت قبل وقالت فأذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس فمر بال

لى صالة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إ

ه من العلماء من أهل الفق المدينة قال أبو بكر ولم نسمع أحدا

لمدن يجعل ما وراء البناء المتصل بعضه ببعض في المدن من ا

وإن كان ما وراء البناء من حد تلك المدينة ومن أراضيها 
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ن المنسوبة إلى تلك المدينة ال نعلمهم اختلفوا أن من خرج م

عض أن له مدينة يريد سفرا فخرج من البنيان المتصل بعضه بب

لك إن كانت األرضون التي وراء البناء من حد تقصر الصالة و

خل المدينة وكذلك ال أعلمهم اختلفوا أنه إذا رجع يريد بلدة فد

اء بعض أراضي بلدة ولم يدخل البناء وكان خارجا من حد البن

ع المتصل بعضه ببعض أن له قصر الصالة ما لم يدخل موض

رج خالبناء المتصل بعضه ببعض وال أعلمهم اختلفوا أن من 

من مكة من أهلها أو من قد أقام بها قاصدا سفرا يقصر فيه 

 الصالة ففارق منازل مكة وجعل جميع بنائها وراء ظهره وإن

ليه كان بعد في الحرم أن له قصر الصالة فالنبي صلى هللا ع

ميع وسلم لما قدم مكة في حجته فخرج يوم التروية قد فارق ج

ينة المدينة التي هي مدبناء مكة وسار إلى منى وليس منى من 

د مكة فغير جائز من جهة الفقه إذا خرج المرء من مدينة لو أرا

 سفرا بخروجه منها جاز له قصر الصالة أن يقال إذا خرج من

الصالة  بنائها هو في البلدة إذ لو كان في البلدة لم يجز له قصر

لى هللا حتى يخرج منها فالصحيح على معنى الفقه أن النبي ص

اليهن سلم لم يقم بمكة في حجة الوداع إال ثالثة أيام وليعليه و

ن كوامل يوم الخامس والسادس والسابع وبعض يوم الرابع دو

على  ليله وليلة الثامنة وبعض يوم الثامن فلم يكن هناك إزماع

ذا مقام أربعة أيام بلياليها في بلدة واحدة فليس هذا الخبر إ

تم زمع مقام أربع أنه يتدبرته بخالف قول الحجازيين فيمن أ

ي الصالة ألن مخالفيهم يقولون أن من أزمع مقام عشرة أيام ف

ها مدينة وأربعة أيام خارجا من تلك المدينة في بعض أراضي

التي هي خارجة من المدينة على قدر ما بين مكة ومنى في 

ن مرتين ال في مرة واحدة ويوما وليلة في موضع ثالث ما بي

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا له قصر الصالة ولم يكن هذا عندهم إزماعمنا إلى عرفات كان 

على مقام خمس عشر على ما زعموا أن من أزمع مقام خمس 

 عشرة وجب عليه إتمام الصالة

 
 

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

 

[   81صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ذكر اب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بب

أول هذا غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقة فت خبر

الخبر على ظاهرة وزعم أن الجمع غير جائز إال أن يجد 

 المسافر السفر
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار ابن العالء نا  - 964

رة سفيان قال سمعت الزهري عودا وبدءا لو حلفت عليه مائة م

م كان النبي صلى هللا عليه وسل سمعته من سالم عن أبيه : أن

 إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء
 
 

عيد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب الدورقي و س - 965

ن ابن عبد الرحمن و يحيى ابن حكيم قالوا حدثنا سفيان ع

الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : رأيت النبي صلى هللا 

ير جمع بين المغرب والعشاءعليه وسلم إذا جد به الس  

 
 

اب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب ب

بالمسافر السير والعشاء وإن لم يجد  
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رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب ابن إبراهيم الدو - 966

طفيل ثنا عبد الرحمن ابن مهدي نا قرة عن أبي الزبير ثنا أبو ال

لم في جمع رسول هللا صلى هللا عليه وسثنا معاذ ابن جبل قال : 

صر سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والع

 وبين المغرب والعشاء قال قلت ما حمله على ذلك قال أراد أن

 ال يحرج أمته

 
 

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

 

[   82صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي ثنا عبدأنا أبو ط - 967

 الرحمن نا قرة عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن

 عباس : بمثل ذلك

 
 

ان اب الرخصة في الجمع بين الصالتين في السفر وإن كب

المنزل غير سائر وقت الصالتين المرء نازال في  

 
 

لى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ابن عبد األع - 968

ي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن أب

ا الطفيل عامر ابن واثلة أن معاذ ابن جبل أخبره : أنهم خرجو

هللا  مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام تبوك فكان رسول

صلى هللا عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب 

صر فصلى الظهر والع والعشاء قال فأخر الصالة يوما ثم خرج

ال جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم ق
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تى إنكم ستأتون غدا إن شاء هللا عين تبوك وإنكم لن تأتوا ح

ي يضحى النهار فمن جاءها فال يمس من مائها شيئا حتى آت

بض قال فجئناها وقد سبق إليها رجالن والعين مثل الشراك ت

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم هلبشيء من ماء فسألهما رس

اء هللا مسستما من مائها شيئا فقاال نعم فسبهما وقال لهما ما ش

تمع في أن يقول ثم غرفوا من العين بأيديهم قليال قليال حتى اج

ويديه  شيء ثم غسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيه وجهه

ال م قثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ث

ك حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت ب

 أن ترى ما هن قد ملي جنانا

 عليه و ال أبو بكر : في الخبر ما بان و ثبت ان النبي صلى هللاق

 سلم قد جمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء و

ن هو نازل في سفره غير سائر وقت جمعه بين الصالتين أل

عا : أخر الصالة يوما ثم خرج فصلى الظهر و العصر جمي قوله

يكن  ثم دخل ثم خرج فصلى الظهر و العصر جميعا تبين أنه لم

غرب و راكبا سائرا في هذين الوقتين اللذين جمع فيها بين الم

ى العشاء وبين الظهر و العصر و خبر ابن عمر أن النبي صل

ليس  ين الصالتينهللا عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع ب

ه بخالف هذا الخبر ألن ابن عمر قد رأى النبي صلى هللا علي

عل وسلم جمع بينهما حين جد به السير فأخبر بما رأى من ف

صلى  النبي صلى هللا عليه وسلم و معاذ بن جبل قد رأى النبي

نزل هللا عليه وسلم قد جمع بين الصالتين و هو نازل في الم

عله النبي صلى هللا عليه وسلم ف غير سائر فخبر بما رأى

فعله  فالجمع بين الصالتين إذا جد بالمسافر السير جائز كان

ان صلى هللا عليه وسلم و كذلك جائز له الجمع بينهما و إن ك
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لم و لم نازال لم يجدبه السير كما فعله النبي صلى هللا عليه و س

ير الس يقل ابن عمر : إن الجمع بينهما غير جائز إذا لم يجد به

 ال أثرا عن النبي صلى هللا عليه وسلم ذلك و ال مخبرا عن

 نفسه

 
 

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

 

[   83صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رب اب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغب

 والعشاء في العشاء

 
 

ونس ابن عبد األعلى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ي - 969

ن ابن الصدفي أخبرني جابر ابن إسماعيل عن عقيل ابن خالد ع

شهاب عن أنس ابن مالك مثل حديث علي ابن حسين يعني 

ير يعني : أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا عجل به الس

ن يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة جمع بي

هر إلى أول وقت العصر فيجمع المغرب والعشاء يؤخر الظ

ن بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حي

 يغيب الشفق

 
 

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

 

[   84صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

و  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن العالء ابن كريب - 970
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ن سعيد قاال ثنا أبو خالد عن يحيى اب عبد هللا ابن سعيد األشج

م و عن نافع قال : كنت مع عبد هللا ابن عمر و حفص ابن عاص

الة مساحق ابن عمرو قال فغابت الشمس فقيل البن عمر الص

 عليه قال فسار فقيل له الصالة فقال : كان رسول هللا صلى هللا

ها وسلم إذا عجل به السير أخر هذه الصالة وأنا أريد أن أؤخر

ال فنزل قال فسرنا حتى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل ق

 فصالها

ان ال أبو بكر : في هذا الخبر و خبر ابن شهاب عن أنس ما بق

ين و ثبت أن الجمع بين الظهر و العصر في وقت العصر و ب

ائز ال المغرب و العشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق ج

أن  الجمع بين الظهر و العصرعلى ما قال بعض العراقيين إن 

ب يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها و المغر

و سفر  في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق و كل صالة في حضر

ن إذ عندهم جائز أن يصلى على ما فسروا الجمع بين الصالتي

ر جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخ

ي أول وقتها وقتها و إن شاء ف  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   85صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لمطراب الرخصة في الجمع بين الصالتين في الحضر في اب  
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ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ثن - 971

قال :  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سفيان عن أبي الزبير

سبعا صليت مع النبي صلى هللا عليه وسلم بالمدينة ثمانيا و

جميعا قلت : لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن ال يحرج أمته قال : 

 وهو مقيم من غير سفر وال خوف

هخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا المخزومي ثنا سفيان بمثلأ  

اس : وقال سعيد فقلت البن عب قال : في غير خوف وال سفرو

لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن ال يحرج أحد من أمته وهكذا حدثنا 

 به عبد الجبار مرة

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد األعلى  - 972

عيد أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن س

 هللا صلى هللا ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول

ي عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ف

 غير خوف وال سفر قال مالك : أرى ذلك كان في مطر

تين ال أبو بكر : لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصالق

ن العلماء في الحضر في غير المطر غير جائز فعلمنا واستيقنا أ

م النبي صلى هللا عليه وسل ال يجمعون على خالف خبر عن

يه صحيح من جهة النقل ال معارض له عن النبي صلى هللا عل

ي وسلم ولم يختلف علماء الحجاز أن الجمع بي الصالتين ف

الحضر  المطر جائز فتأولنا جمع النبي صلى هللا عليه وسلم في

ائز على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خالفه إذ غير ج

ه وسلم مون على خالف خبر النبي صلى هللا عليأن يتفق المسل

فه من غير أن يرووا عن النبي صلى هللا عليه وسلم خبر خال

ع فأما ما روى العراقيون أن النبي صلى هللا عليه وسلم جم
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 بالمدينة في غير خوف وال مطر فهو غلط وسهو وخالف قول

يه أهل الصالة جميعا ولو ثبت الخبر عن النبي صلى هللا عل

سلم أنه جمع في الحضر في غير خوف وال مطر لم يحل و

في  لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصالتين

ر الحضر في غير خوف وال مطر فمن ينقل في رفع هذا الخب

ي غير بأن النبي صلى هللا عليه وسلم جمع بين الصالتين ف

لى خوف وال سفر وال مطر ثم يزعم أن الجمع بين الصالتين ع

ا جهل ما جمع النبي صلى هللا عليه وسلم بينهما غير جائز فهذ

 وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله 

 
 

العلماء  قال األلباني : تعليقا على قول المصنف : " لم يختلف 

ير كلهم أن الجمع بين الصالتين في الحضر في غير المطر غ

إال فقد قال : هذا على ما أحاط به علمه رحمه هللا و -جائز " 

كما  قال بعض السلف بجواز الجمع في الحضر في غير المطر

مع تراه في شرح مسلم للنووي وقد ثبت عن ابن عباس أنه ج

579في البصرة من شغل وقد خرجته في اإلرواء   

لى تعقب قول المصنف : " أما ما روى العراقيون أن النبي صو

لط فهو غهللا عليه وسلم جمع بالمدينة في غير خوف وال مطر 

ف بقوله : بل الغلط من المؤلف نفسه رحمه هللا كي -وسهو " 

ال وهذا الذي ظنه غلطا قد جاء من طرق أربعة في حديث ابن 

أن  عباس وغيره بعضها عند مسلم من وقف عليها علم يقينا

 رواية " وال مطر " رواية صحيحة قالها ابن عباس كما رويت

جمعه صلى هللا عليه عن غيره ... . وكلها أجمعت على أن 

ها وسلم بالمدينة لم يكن من أجل المطر فقول مالك المخالف ل

مردود بداهة وكذلك قول المصنف المؤيد له والظن بهما أنهما 
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 لم يطلعا على طرق هذا الحديث بل وال بعضها . . ألن الحديث

 لم تكن جمعت طرق ألفاظه في زمانهما
 
 

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

 

[   87صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الدليل اب األذان واإلقامة للصالتين إذا جمع بينهما في السفر وب

ة على أن األول منهما يصلي بأذان وإقامة واألخيرة منهما بإقام

 من غير أذان

 
 

م وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسل - 973

ا عزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنالسلمي بدمشق نا عبد ال

ي األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون

ن قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد ب

نا إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ث

ن أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان ع

مع  م بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال : أفضتإبراهي

ى جمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إل

أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام 

 فصلى العشاء

 
 

اعةاب إباحة ترك األذان للصالة إذا فات وقتها وإن صليت جمب  

 
 

-------------------------------------  
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[   88صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن قال أبو بكر : خبر عبد هللا بن أبي سعيد الخدري ع - 974

يل أبيه : حبسنا يوم الخندق عن الصالة حتى كان هوى من الل

قد خرجته من غير هذا الموضع وفي الخبر : أنه أمر بالال 

مغرب ثم أقام العشاء فأقام الظهر ثم أقام العصر ثم أقام ال  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

زلاب استحباب الصالة في أول الوقت قبل االرتحال من المنب  

 
 

ة عن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى عن شعب - 975

 حمزة الضبي عن أنس بن مالك : أن النبي صلى هللا عليه

 لم يرتحل حتى يصلي الظهر قلت :وسلم كان إذا نزل منزال 

 وإن كان بنصف النهار ؟ قال وإن كان بنصف النهار 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

الفريضة  اب نزول الراكب لصالة الفريضة في السفر فرقا بينب

المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو والتطوع في غير  

 
 

ن بن عبد هللا بن ميمو أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد - 976

ن باإلسكندرية نا الوليد بن مسلم الدمشقي عن األوزاعي ع

: كنا  يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن ثوبان حدثني جابر قال
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تطوع مع النبي صلى هللا عليه وسلم في غزوة فكان يصلي ال

نزل  على راحلته مستقبل الشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة

 فاستقبل القبلة

 ل أبو بكر : محمد هو بن عبد الرحمن بن ثوبان نسبه إلىاق

 جده

 
 

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

 

[   89صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب صالة الفريضة عند العلة تحدثج  

 
 

: اب صالة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيامب  

 
 

بكر نا عبد الجبار بن العالء نا أنا أبو طاهر نا أبو  - 977

ثنا سفيان بن عيينة نا الزهري قال سمعت أنس بن مالك ح و

 سعيد بن عبد الرحمن المخزومي و علي بن خشرم و عبد هللا

ة بن محمد الزهري و أحمد بن عبدة قال علي أخبرنا ابن عيين

 -وقال اآلخرون : ثنا سفيان عن الزهري سمع أنس بن مالك 

ليه قال : سقط رسول هللا صلى هللا ع -بد الجبار وهذا حديث ع

ت وسلم من فرس فجحش شقه األيمن فدخلنا نعوده فحضر

 الصالة فصلى بنا قاعدا
 
 

اب صفة صالة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيامب  
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ارك أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا بن المب - 978

قال  - ثنا أبو داود المخزومي و يوسف بن موسى قاال

 عن حفص -المخزومي : الحفري وقال يوسف : عمر بن سعد 

:  بن غياث عن حميد عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة قالت

 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي متربعا 

 
 

وقال : وال أحسب  183/  3قال األعظمي : أخرجه النسائي  

 هذا الحديث إال خطأ

ه: هذا ظن ! والسند صحيح فال يجوز إعالله ب ال األلبانيق  

 
 

وال  اب صفة صالة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيامب

 على الجلوس

 
 

يع أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وك - 979

م ح وثنا محمد بن عيسى أخبرنا ابن مبارك كالهما عن إبراهي

ن هللا بن بريدة عن عمرابن طهمان عن حسين المعلم عن عبد 

 عليه بن حصين قال : كان بي الناصور فسألت النبي صلى هللا

ا فإن وسلم عن الصالة فقال : صل قائما فإن لم تستطع فجالس

 لم تستطع فعلى جنب

لنبي قال محمد بن عيسى قال : كانت لي بواسير فذكرت ذلك ل و

 صلى هللا عليه وسلم

 
 

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

 

[   90صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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 اب إباحة الصالة راكبا و ماشيا مستقبلي القبلة و غيرب

{ا فرجاال أو ركبان }قال هللا وجل وعال  مستقبلي عند الخوف  

 
 

رنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى أخب - 980

ا بن محمد الزعفراني ثن ابن وهب أن مالكا حدثه وثنا الحسن

محمد بن إدريس الشافعي عن مالك وثنا الربيع قال قال 

ئل الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا س

لي عن صالة الخوف قال : يقوم اإلمام وطائفة من الناس فيص

صلى  بهم ركعة وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا

ون تأخروا مكان الذين لم يصلوا وال يسلمالذين معه ركعة اس

اإلمام  ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف

لون وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيص

ا ألنفسهم ركعة فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجاال قيام

هاعلى أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي  

 : ال أرى ابن عمر ذكره إال عن رسول هللا صلى هللاال نافع ق

 عليه وسلم

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسحاق ب - 981

افع عيسى الطباع أخبرنا مالك : بهذا اإلسناد سواء وقال قال ن

 : إن ابن عمر روى ذلك عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 
 

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

 

[   91صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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اب الرخصة في الصالة ماشيا عند العدوب  

 
 

ر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو معم - 982

نا عبد الوارث نا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 

سول الزبير عن ابن عبد هللا بن أنيس عن أبيه قال : بعثني ر

الهذلي  هللا صلى هللا عليه وسلم إلى خالد بن سفيان بن نبيح

وبلغه أنه يجمع له وكان بين عرنه وعرفات قال لي : اذهب 

خذتك فاقتله قال قلت يا رسول هللا : صفه لي قال : إذا رأيته أ

ال قشعريرة ال عليك أن ال أصف لك منه غير هذا قال : وكان ق

ال ضرت الصالة صالة العصر ق: انطلقت حتى إذا دنوت منه ح

ت قلت : إني ألخاف أن يكون بيني ما أن أؤخر الصالة فصلي

 وأنا أمشي أومئ إيماء نحوه ثم انتهيت إليه فوهللا ما عدا أن

يت فمش -أي في نسائه  -رأيته اقشعررت وإذا هو في ظعن له 

 معه فقال : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب بلغني أنك تجمع

في  فجئتك في ذاك فقال : إني لفي ذاك قال : قلتلهذا الرجل 

علوته  نفسي : ستعلم قال : فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني

هللا  بسيفي حتى برد ثم قدمت المدينة على رسول هللا صلى

 -ا يقول عص -عليه وسلم فأخبرته الخبر فأعطاني مخصرا 

 فخرجت به من عنده فقال لي أصحابي : ما هذا الذي أعطاكه

ا : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ قال قلت : مخصرا قالو

لم  وما تصنع ؟ به أال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

أعطاك هذا وما تصنع به ؟ عد إليه فاسأله قال : فعدت إلى 

مخصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقلت يا رسول هللا : ال

لناس يوم القيامة وأقل ا أعطيتنيه لماذا ؟ قال إنه بيني وبينك

لم يفارقه يومئذ المختصرون قال : فعلقها في سيفه ال يفارقه ف
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علت ما كان حيا فلما حضرته الوفاة أمرنا أن ندفن معه قال : فج

 وهللا في كفنه 

 
 

س قال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة ابن عبد هللا بن أني 

 ولذلك خرجته في ضعيف أبي داود

 
 

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

 

[   92صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ته وكتب -أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن األزهر  - 983

حمد قال ثنا يعقوب نا أبي عن ابن إسحاق حدثني م -من أصله 

: فذكر  بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد هللا بن أنيس عن أبيه

 الحديث بطوله

 ال أبو بكر : قد خرجت أبواب صفات الخوف في آخر كتابق

 الصالة
 
 

 اب الناسي للصالة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهابب

 وقتها

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد األعلى  - 984

مد الصنعاني و أحمد بن المقدام العجلي قاال ثنا معتمر قال أح

د : عن معمر عن ابن طاوس عن قال سمعت معمرا وقال محم

ليه أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا ع

وسلم أنه قال : من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب 
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دركالشمس أو ركعة من صالة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أ  

 
 

اب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صالة ب

ن شمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج مال الصبح قبل طلوع

ي وقت الصالة إلى غير وقت الصالة ففرق بين ما جمع النب

يه وسلم صلى هللا عليه وسلم بينهما وخالف النبي صلى هللا عل

كعة المصطفى بجهله والنبي المصطفى الذي أخبر أن المدرك ر

ى قبل طلوع الشمس مدرك الصالة عالم بأنه يخرج من وقت إل

ين ت صالة فجعله مدركا للصالة كالمدرك ركعة أو ركعتغير وق

من العصر قبل غروب الشمس وان كان يخرج من وقت صالة 

 إلى وقت صالة
 
 

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

 

[   93صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يز أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العز - 985

ذ ثنا ثنا زيد بن أسلم ح وثنا بشر بن معا -يعني الدراوردي  -

ن عبد عبد هللا بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم ح وثنا يونس ب

نا األعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم ح وث

ع بن أبو موسى نا روح ثنا مالك عن زيد بن أسلم ح وثنا الربي

 مد عن الشافعي انا مالكسليمان وقرأته على الحسن بن مح

 عن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن يسر بن

لى سعيد وعن األعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول هللا ص

نا ابن هللا عليه وسلم قال ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ث
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ا أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح ح وثنا بندار ثنا محمد ن

ل بن أبي صالح ح وثنا أبو موسى شعبة قال سمعت سهي

 حدثني محمد بن جعفر نا شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي

د هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم ح وثنا محمد بن عب

ن األعلى و أبو األشعث قاال ثنا معتمر عن معمر عن الزهري ع

 أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا

يري ا أحمد ابن عبدة ثنا زياد بن عبد هللا القشعليه وسلم وثن

 عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال نبي

ابن سعيد  يعني -هللا صلى هللا عليه وسلم ح وثنا بندار نا يحيى 

ن نا عبد هللا بن سعيد بن أبي هند قال حدثني عبد الرحم -

ال : ه وسلم قاألعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا علي

 من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها ومن

 أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها

ال أبو بكر : ومعنى أحاديثهم سواء وهذا حديث الدراوردي ق

غير أن أبا موسى قال في حديثه : عن محمد بن جعفر ومن 

 أدرك ركعتين من صالة العصر
 
 

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

 

[   94صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصالة و ب

إتمام صالته الواجب عليه  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور أخبرن - 986

This file was downloaded from QuranicThought.com



ير بن بشعبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن 

ال : نهيك عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

أخرى  من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ها إال اب النائم عن الصالة والناسي لها ال يستيقظ وال يدركب

الوقت بعد ذهاب  

 
 

و  نا يحيي بن سعيد القطانأنا أبو طاهر نا أبو بكر ث - 987

ابن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد 

جاء الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا : ثنا عوف عن أبي ر

لى هللا ثنا عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول هللا ص

لصبح عليه وسلم وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل ا

قظنا قعة وال وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيوقعنا تلك الو

ميهم إال حر الشمس وكان أول من استيقظ فالن ثم فالن كان يس

لى أبو رجاء ويسميهم عوف ثم عمر الرابع وكان رسول هللا ص

نا ال هللا عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ أل

ن الخطاب ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ب

ورأى ما أصاب الناس فكان رجال أجوف جليدا فكبر ورفع 

يقظ رسول صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته حتى است

لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصوته فلما استيقظ شكوا إ

ال  هللا صلى هللا عليه وسلم الذي أصابهم فقال : ال ضير أو

ماء بعيد ثم نزل فدعا بيضير ارتحلوا فارتحلوا فسار غير 

 فتوضأ ثم نادى بالصالة فصلى بالناس
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-------------------------------------  

 

[   95صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حابه اب ذكر العلة التي لها أمر النبي صلى هللا عليه وسلم أصب

وترك الصالة في ذلك المكان باالرتحال  

 
 

يى نا أبو بكر نا محمد بن بشار حدثني يحأنا أبو طاهر  - 988

ريرة بن سعيد ثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي ه

تيقظ قال : اعرسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم نس

م : حتى طلعت الشمس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه 

ثم أقيمت  ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين الشيطان

 الصالة صالة الغداة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ي غير اب النائم عن الصالة والناسي لها يستيقظ او يذكرها فب

 وقت الصالة

 
 

 -د يعني ابن زي -نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد  - 989

ن أبي قتادة قال : ذكروا عن ثابت عن عبد هللا بن رباح ع

قال تفريطهم في النوم فقال : ناموا حتى إذا طلعت الشمس ف

ط إنما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس في النوم تفري
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ذكرها  التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صالة فليصلها إذا

 ولوقتها من الغد

قال ث فال عبد هللا بن رباح : فسمعني عمران وأنا أحدث الحديق

 : يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد الحديث مع رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم فما أنكر من حديثه شيئا

 
 

ن ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو داود أخبرنا شعبة ع - 990

ول ثابت سمع عبد هللا بن رباح يحدث عن أبي قتادة : أن رس

ال الصالة قهللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه لما ناموا عن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلوها للغد لوقتها 

 
 

ه : " تنبيه هام : ترجم ابن خزيمة على الباب التالي لهذا بقول 

إعادة باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى هللا عليه وسلم ب

د تلك الصالة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لوقتها بع

يمة أو عند ذكرها أمر فضيلة ال أمر عزقضائها عند االستيقاظ 

ة نسيان وفريضة إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد أعلم أن كفار

 الصالة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن ال

ن فتعقبه األلباني بقوله " ال يظهر م -كفارة لها إال ذلك " 

لم ليه وسمجموع روايات أحاديث الباب أن النبي صلى هللا ع

اء أمر بإعادة الصالة التي قضاها نفسها من الغد وإنما أمر بأد

 صالة الغد في وقتها وأن ال تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب

وكذا الذي بعده مما ال حاجة إليه بل هما خطأ ا . هـ . وترجمة 

ى الباب الذي بعده هي : " باب ذكر الدليل على أن النبي صل

نها أو أمر بإعادة تلك الصالة التي قد ينام ع هللا عليه وسلم إنما

 ذكرها بعد نسيان من الغد لوقتها قبل نهي هللا عز وجل عن
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 الربا إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد زجر عن إعادة تلك

الصالة من الغد بعد أمره كان بها وأعلم أصحابه أن هللا عز 

الة ن بصوجل ال ينهى عن الربا ويقبل من عباده الربا وصالتا

واحدة كدرهم بدرهمين وواحد ما شاء مما ال يجوز فيه 

 التفاضل "
 
 

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

 

[   96صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

إعادة اب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بب

د قتها بعتلك الصالة التي قد نام عنها أو نسيها من الغد لو

يمة قضائها عند االستيقاظ أو عند ذكرها أمر فضيلة ال أمر عز

ة نسيان وفريضة إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد أعلم أن كفار

 الصالة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها وأعلم أن ال

 كفارة لها إال ذلك

 
 

ي ابن نيع -ثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني ثنا يزيد  - 991

يع ثنا الحجاج وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن زر -زريع 

 عن الحجاج األحول الباهلي ثنا قتادة عن أنس بن مالك قال :

 سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجل يرقد عن

 الصالة أو يغفل عنها قال : كفارتها يصليها إذا ذكرها

ا أن يصليها إذا ذكرهقال ابن عبدة : عن قتادة وقال أيضا : و  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   
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-------------------------------------  

 

[   97صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عن  ثنا أبو موسى ثنا عبد األعلى ثنا سعيد عن قتادة - 992

ن أنس بن مالك قال : قال نبي هللا صلى هللا عليه وسلم : م

نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها نسي صالة أو  

مثلهنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن سعيد بهذا اإلسناد بث  

 
 

ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن همام بن يحيى عن  - 993

من  قتادة عن أنس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

 نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ال كفارة لها إال ذلك

 
 

مر ب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أاب

ان من بإعادة تلك الصالة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد النسي

هللا  الغد لوقتها قبل نهي هللا عز وجل عن الربا إذ النبي صلى

عليه و سلم قد زجر عن إعادة تلك الصالة من الغد بعد أمره 

 عز وجل ال ينهي عن الربا كان بها و أعلم أصحابه أن هللا

و  ويقبل عباده الربا وصالتان بصالة واحدة كدرهم بدرهمين

 واحد ما شاء مما ال يجوز فيه التفاضل

 
 

ن ثنا محمد بن يحيى نا يزيد بن هارون أخبرنا هشام ع - 994

لى الحسن عن عمران بن حصين قال : سرينا مع رسول هللا ص

عيننا فما الليل عرسنا فغلبتنا أهللا عليه وسلم فلما كان من آخر 

أيقظنا إال حر الشمس فكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



الال فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتوضؤا ثم أمر ب

فقالوا يا  فأذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى الفجر

 هاكمرسول هللا : فرطنا أفال نعيدها لوقتها من الغد فقال : ين

 ربكم عن الرباء 

 
 

صريقال األلباني : إسناده صحيح لوال عنعنة الحسن وهو الب   

 
 

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

 

[   98صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

البدء اب ذكر الناسي للصالة يذكرها في وقت صالة الثانية وب

بالثانية : باألولى ثم  

 
 

ي ابن يعن -عبد األعلى الصنعاني ثنا خالد  ثنا محمد بن - 995

ى ثنا ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير وثنا أبو موس -الحارث 

ا محمد معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير ح وثن

من ح بن العالء بن كريب ثنا قبيصة عن شيبان بن عبد الرح

ى بن حيوثنا محمد بن رافع ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن ي

د عن أبي سلمة بن عب -في حديث خالد و وكيع  -أبي كثير 

ا الرحمن عن جابر بن عبد هللا و في حديث معاذ بن هشام ثن

ث أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد هللا و في حدي

هللا  شيبان قال : سمعت أبا سلمة يقول أخبرني جابر بن عبد

وهللا  ر قريش فقال :قال : جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفا

ب فقال يا رسول هللا ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغي
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نزل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : وأنا وهللا ما صليتها ف

لى بطحان فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غابت الشمس ثم ص

 المغرب بعدها

عنى أحاديثهم سواء وهذا حديث وكيعم  

 
 

ي وقت السنة في قضائها إذا قضيت فاب ذكر فوت الصلوات و ب

 صالة األخيرة منها و االكتفاء بكل صالة منها بإقامة واحدة و

الدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم 

 تصل جماعة وإنما تصلى فرادى

 
 

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

 

[   99صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا ابن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى ثن - 699

يد أبي ذئب ثنا سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سع

الخدري عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد 

قتال المغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال فلما كفينا ال

ن هللا ين القتال و كاوكفى هللا المؤمن }وذلك قول هللا عز وجل : 

 -فأقام  فأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالال {قويا عزيزا 

لعصر فصالها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام ا -يعني الظهر 

ها كما فصالها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام المغرب فصال

 كان يصليها في وقتها

ثنا  -ر يعني ابن عم - نا به بندار مرة قال : ثنا يحيى و عثمانث

ه ألفاظ ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد فذكر الحديث و في
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 ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح كما تقدم   

 
 

ءاب األذان للصالة بعد ذهاب الوقت و إن كانت اإلقامة تجزيب  

 
 

ن سعيد ر ثنا يحيى بأخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندا - 997

و ابن أبي عدي و محمد بن جعفر و سهل بن يوسف و عبد 

نا الوهاب بن عبد المجيد قالوا : ثنا عوف عن أبي رجاء قال ث

 عمران بن حصين قال : كنا في سفر مع رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم فذكر الحديث في نومهم عن الصالة حتى طلعت

فصلى بالناس الشمس وقال : ثم نادى بالصالة  

 
 

عبد  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو يحيى محمد بن - 998

لرازي الرحيم البزار ثنا عبد الصمد بن النعمان ثنا أبو جعفر ا

 عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن بالل قال : كنا مع

الشمس  النبي صلى هللا عليه و سلم في سفر فنام حتى طلعت

لغداةؤوا ثم صلوا الركعتين ثم صلوا افأمر بالال فأذن فتوض  

د عن ال أبو بكر : في خبر عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعوق

 أبيه قال : فأمر بالال فأذن ثم أقام فصلى بنا 
 
 

قال األعظمي : إسناده منقطع ابن المسيب لم يلق بالل   

 
 

-------------------------------------  
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[   100صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رخصة اب الناسي للصالة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والب

لى هللا قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي ص له في التطوع

عليه وسلم لم يرد بقوله : من نام عن صالة فليصلها إذا 

ما أراد استيقظ أن وقتها حين يستيقظ ال وقت لها غير ذلك وإن

تها غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقأن فرض الصالة 

يقاظ أو بل الواجب قضاؤها بعد االستيقاظ فإذا قضاها عند االست

 بعده كان مؤديا للفرض الصالة التي قد نام عنها

 
 

عني ي -أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى  - 999

يرة هر ثنا يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي -ابن سعيد 

تيقظ قال : أعرسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم نس

م : حتى طلعت الشمس فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه 

ثم أقيمت  الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين

 الصالة وصلى الغداة

ه عن بر عبد الرحمن بن عبد هللا عن أبيال أبو بكر : و في خق

لى الفجر النبي صلى هللا عليه وسلم قال : فصلى ركعتين ثم ص

 وكذلك في خبر الحسن عن عمران بن حصين

 
 

 والدليل اب إسقاط فرض الصالة عن الحائض أيام حيضهاب

دي قل لعبا }على أن هللا عز وجل إنما فرض الصالة في قوله 

على  {أقيموا الصالة  }و في قوله  {لصالة الذين آمنوا يقيموا ا

ى بعض المؤمنين ال على جميعهم إذ لو كان فرض الصالة عل
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 جميع المؤمنين كان فرض الصالة على جميع المؤمنين كان

فرض الصالة على الحائض كما هو على غيرها وهذا من 

سلم الجنس الذي اجمل هللا فرضه وولى نبيه صلى هللا عليه و

هااعلم أن فرض الصالة زائل عن المرأة أيام حيضبيانه عنه ف  

 
 

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

 

[   101صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد  - 1000

 عن سهيل عن أبيه عن -يعني ابن محمد الدراوردي  -العزيز 

نبي صلى هللا عليه وسلم خطب الناس أبي هريرة : أن ال

ت فوعظهم ثم قال يا معشر النساء إنكن أكثر أهل النار فقال

وما  امرأة جزلة : وبم ذاك ؟ قال : بكثرة اللعن وكفركن العشير

 رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي األلباب وذوي الرأي

منكن قالت امرأة : ما نقصان عقولنا وديننا ؟ قال : شهادة 

 مرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن الحيضة تمكثا

 إحداكن الثالث أو األربع ال تصلي
 
 

ن اب ذكر نفي إيجاب قضاء الصالة عن الحائض بعد طهرها مب

 حيضها

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرن - 1001

ك عن أيوب عن أبي قالبة و يزيد الرش -يعني ابن زيد  -حماد 

 عن معاذة : أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض للصالة ؟
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قالت  فقالت : أحرورية أنت ؟ قد كانت تحيض فال تؤمر بقضاء

 : وذكرت أنها سألت النبي صلى هللا عليه وسلم

 
 

وغ كي اب أمر الصبيان بالصالة وضربهم على تركها قبل البلب

 يعتادوا بها

 
 

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

 

[   102صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر و عبد  - 1002

ثنا  -هذا حديث علي  -الجبار بن العالء و ابن عبد الحكم 

يه حرملة بن عبد العزيز عن عمه عبد الملك بن الربيع عن أب

م : علموا عن جده قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ر لصبي الصالة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عش  

 
 

اود قال األلباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي د 

حةوله فيه شاهد من حديث ابن عمرو يرتقي به إلى الص 508  

 
 

بلوغ اب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصالة قبل الب

اإليجاب على غير  

 
 

 أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى وأنا  - 1003

ني محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم قاال أخبرنا ابن وهب أخبر

 جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن
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نت عباس قال : مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فالن قد ز

ؤمنين أمر عمر برجمها فرجعها علي وقال لعمر : يا أمير الم

 ترجم هذه ؟ قال : نعم قال : أو تذكر أن رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثالث عن المجنون المغلوب

حتلم على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى ي

 قال : صدقت فخلى عنها 

 
 

ال قال األلباني : إسناده صحيح وال يضره وقف من أوقفه و 

اهد مرفوعة خرجتها في اإلرواءسيما وله شو  

 
 

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

 

[   103صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب الصالة على البسطج  

 
 

اب الصالة على الحصيرب  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1004

ي بي سفيان عن جابر عن أبثنا أبو معاوية عن األعمش عن أ

على  سعيد الخدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى

 حصير

 
 

رهاب الصالة على البساط إن كان زمعة يجوز االحتجاج بخبب  
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نا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر ث - 1005

 زمعة ح وثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد انا زمعة عن

لمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي صلى س

 هللا عليه وسلم صلى على بساط

:  قال نصر في حديثه : صلى ابن عباس على بساط وقال و

 صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بساط

ال أبو بكر : في القلب من زمعةق  

 
 

اب الصالة على الفراء المدبوغةب  

 
 

 ثنا ا أبو بكر نا بندار و بشر بن آدم قاالأنا أبو طاهر ن - 1006

يه أبو أحمد الزبيري ثنا يونس بن الحارث عن أبي عون عن أب

ان عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم ك

 يصلي على الحصير و الفروة المدبوغة

ال أبو بكر : أبو عون هذا هو محمد بن عبيد هللا الثقفي ق  

 
 

يف أبي إسناده ضعيف له علتان بينتهما في ضعقال األلباني :  

 داود

 
 

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

 

[   104صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الصالة على الخمرةب  
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رير أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا ج - 1007

ا يحيى دار نح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا بن

ة كلهم عن بن شعبة ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود ثنا شعب

أبي إسحاق الشيباني عن عبد هللا بن شداد ابن الهاد عن 

ل هللا ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم قالت : كان رسو

 صلى هللا عليه وسلم يصلي على الخمرة

ذا حديث سعيد بن عبد الرحمنه  

أنا لي على خمرة له قد بسطت في مسجده وقال يوسف : يصو

 نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأن حائض

 
 

 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - 1008

ت أم عن عاصم عن أبي قالبة عن أم كلثوم بن -يعني ابن علية 

خمرة سلمة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصلي على ال  

 
 

بيبة قال األلباني : إسناده صحيح وأم كلثوم بنت أم سلمة هي ر 

من طريق  302/  6النبي صلى هللا عليه وسلم وأخرجه أحمد 

ند خالد عن أبي قالته عن بعض ولد أم سلمة به فجعله من مس

أم سلمة وهو األرجح فإن له طريقا أخرى عنها في أوسط 

 الطبراني
 
 

يهما يار للمصلي بين الصالة فاب الصالة في النعلين والخب

ووضعها بين رجليه كي ال يؤذي بهما غيره وبين خلعهما  

 
 

-------------------------------------  
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[   105صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1009

ن شي و غيره عأخبرنا ابن وهب أخبرنا عياض عبد هللا القر

 سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول هللا

يه أو صلى هللا عليه وسلم قال : إذا صلى أحدكم فليلبس نعل

 ليخلعهما بين رجليه وال يؤذي بهما غيره 
 
 

إسناده  قال األلباني : إسناده صحيح لكن القرشي قد خولف في 

662كما بينته في صحيح أبي داود   

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد األعلى - 1010

ب بن ثنا أبو سلمة ح وثنا يعقو -يعني ابن زريع  -ثنا يزيد 

يضا ثنا إبراهيم نا بشر بن المفضل عن أبي سلمة وثنا يعقوب أ

ندار ح وثنا ب -وهو أبو مسلمة  -ابن علية ثنا سعيد بن يزيد 

ت أبي سلمة قال : قل ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن

في  ألنس بن مالك : أكان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي

 النعلين ؟ قال : نعم
 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن سهل نا  - 1011

عثمان بن عمر نا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة : 

ة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي على الخمر

ون يا عائشة ارفعي عنا حصورك هذا فقد خشيت أن يك وقال :

 يفتن الناس 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

خبر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى ب - 1012

 غريب غريب أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب

ى قال : لم أزل أسمع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صل

 مرة وقال عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا صلىعلى خ

 هللا عليه وسلم يصلي على الخمرة و يسجد عليها 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المبارك  - 1013

المخرمي أنا معلى بن منصور ثنا عبد الوارث عن أيوب عن 

لم سول هللا صلى هللا عليه وسنافع عن ابن عمر قال : كان ر

 يصلي على الخمرة ال يدعها في سفر وال حضر

اد كذا حدثنا به المخرمي مرفوعا فإن كان حفظ في هذا اإلسنه

و رفعه فهذا خبر غريب كذلك خبر يونس عن الزهري عن 

 أنس غريب 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح إن كان محمد بن المبارك  

وري فإني لم أر من ذكر أنه مخرميالمخرمي هو القرشي الص  

 
 

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

 

[   106صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ن اب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عب

رهفيكون نعاله عن يمينه والمصلي عن يسا يساره مصلي  

 
 

 نا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر - 1014

ى نا يحي -وهذا حديث الدورقي  -الدورقي وقرأته على بندار 

عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد هللا بن 

يه وسلم سفيان عن عبد هللا بن السائب : أن النبي صلى هللا عل

 صلى يوم الفتح واضعا نعليه عن يساره 

 
 

يث ح ابن جريج بالتحدقال األعظمي : إسناده صحيح وقد صر 

285/  2عند النسائي   

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عثمان بن عمر ث - 1015

ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن 

لى سفيان عن عبد هللا بن السائب قال : حضرت رسول هللا ص

يه هللا عليه وسلم عام الفتح فصلى يوم الفتح فخلع نعل

ضعهما عن يساره فو  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ن اب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عب

النعالن عن يمين المصلي عن يساره يساره مصلي يكون  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثني عثمان بن - 1016

ر معمر ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عثمان بن ع
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أخبرنا أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن 

ال ماهك عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق

ال أن : إذا صلى أحدكم فال يضع نعليه عن يمينه و عن يساره إ

 ال يكون عن يساره أحد و ليضعهما بين رجليه

لم ن وقال الدورقي : وال يضع نعليه عن يساره إال أن ال يكوو

 يذكر اليمين 

 
 

اود قال األلباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي د 

1009وهو صحيح بالطريق المتقدمة  661  

 
 

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

 

[   107صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 به اب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر ال يعلمب

ثم  لى أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عندهوالدليل ع

بأن عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من 

صالته جائز عنه ال يجب عليه إعادته إذ المرء إنما أمر أن 

 يصلي في ثوب طاهر عنده ال في المغيب عند هللا

 
 

 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا يزيد - 1017

ا ثنا حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى ن -وهو ابن هارون 

ا ثنا أبو الوليد قال حماد بن سلمة ح وثنا محمد بن يحيى أيض

 أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن أبو نعامة عن أبي نضرة

لم عن أبي سعيد الخدري : أن رسول هللا صلى هللا عليه وس
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قال :  لهم فلما انصرفكان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس نعا

خلعنا لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا : يا رسول هللا رأيناك خلعت ف

دكم فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني إن بهما خبثا فإذا جاء أح

األرض ثم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث فليمسحهما ب

 ليصلي فيها

ي ذا حديث يزيد بن هارون وقال محمد بن يحيى في حديث أبه

 الوليد فقال : إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

وترك  اب المصلي يشك في الحدث و األمر بالمضي في صالتهب

 الصالة إذا خيل إليه أنه أحدث فيها و الدليل االنصراف عن

 على أن يقين الطهارة ال يزول إال بيقين حدث وأن الصالة ال

لشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدثتفسد با  

 
 

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

 

[   108صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ن - 1018

بن  سفيان نا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد هللا

ل يجد هللا صلى هللا عليه وسلم عن الرجزيد قال : سألت رسول 

وتا أو الشيء وهو في الصالة فقال : ال ينصرف حتى يسمع ص

 يجد ريحا 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

ال األلباني : هو عند الشيخينق  

 
 

اب األمر باالنصراف من الصالة إذا أحدث المصلي فيها ب

ال محدث كي يتوهم الناس أنه راعف  ووضع اليد على األنف

 حدثا من دبر

 
 

ي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حفص بن عمرو البريان - 1019

ثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أنس عن عائشة : 

ي عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : إذا أحدث أحدكم وهو ف

 الصالة فليضع يده على أنفه و لينصرف 
 
 

دمي لوال عنعنة المق قال األلباني : حديث صحيح رجاله ثقات 

من  184/  1والحاكم  205لكنه قد توبع عند ابن حبان 

 الفضل بن موسى وعند الحاكم أيضا من ابن جريج أخبرني

قه هشام بن عروة به وقال : صحيح على شرط الشيخين وواف

 الذهبي وهو كما قاال
 
 

لسهو في الصالةا  

 
 

دتي جاب ذكر المصلي يشك في صالته و األمر بأن يسجد سب

من ال مختصر غير متقصى قد يحسب كثير م السهو بذكر خبر

ى من يميز بين المفسر والمجمل وال يفهم المختصر و المتقص

ته األخبار أن الشاك في صالته جائز به أن يتصرف من صال

 على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو
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-------------------------------------  

 

[   109صفحة  - 2جزء  صحيح ابن خزيمة    ]   

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن  - 1020

نا المخزومي و علي بن خشرم قال سعيد : ثنا وقال علي أخبر

ابن عيينة عن الزهري ح وثنا عمرو بن علي نا أبو عاصم 

 أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب ح وثنا بندار أخبرنا

ي ذئب عن الزهري وحدثنا محمد بن عثمان بن عمر نا ابن أب

ي رافع ثنا ابن أبي فديك نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أب

: إن  سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

ته حتى الشيطان يأتي أحدكم وهو في صالته فيلبس عليه صال

ن وهو ال يدري كم صلى فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتي

 جالس

بي ذا معنى خبر يحيى بن أبي كثير و محمد بن عمرو عن أهكو

حتى  سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :

تين يظل الرجل ال يدري كم صلى ثالثا أو أربعا فليسجد سجد

 وهو جالس

 
 

ي و في خبر عياض عن أبي سعيد الخدري : عن النب - 1021

د يدر كم صلى فليسج صلى هللا عليه و سلم : إذا سها فلم

 سجدتين و هو جالس

 
 

 و في خبر عبد هللا بن جعفر و معاوية : عن النبي - 1022
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دتين و صلى هللا عليه و سلم : من شك في صالته فليسجد سج

 هو جالس

ة رجت هذه األخبار بأسانيدها في كتاب الكبير وهذه اللفظخ

 مختصرة غير متقصاة

 
 

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

 

[   110صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ألمر اب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صالته و اب

النبي  مما يشك فيه المصلي والدليل على أن بالبناء على األقل

هو صلى هللا عليه وسلم إنما أمر الشاك صالته بسجدتي الس

كن له ن إذا لم يبعدما يبني على األقل فيتمم صالته على يقي

 تحري

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن كريب - 1023

ن و عبد هللا بن سعيد األشج قاال : ثنا أبو خالد عن عجالن ب

:  زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال

الته قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا شك أحدكم في ص

جد سجدتين ك وليبن على اليقين فإن استيقن التمام سفليلغ الش

انت فإن كانت صالته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن ك

 ناقصة كانت الركعة تماما لصالته والسجدتان ترغمان أنف

 الشيطان 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   
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اك في اب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشب

عد السالم ته إذا بني على اليقين فيسجدهما قبل السالم وال بصال

ان ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع األحوال تكون

 بعد السالم

 
 

ى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المثنى نا يحي - 1024

 بن محمد بن قيس المدني قال سمعت زيد بن أسلم ح وثنا

لليث عن ثنا ا -يعني ابن الليث  -الربيع بن سليمان ثنا شعيب 

م محمد بن عجالن عن زيد بن أسلم ح وثنا يعقوب بن إبراهي

بن  الدورقي ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الماجشون عبد العزيز

ن عبد عبد هللا بن أبي سلمة ثنا زيد بن أسلم ح وثنا يونس ب

أن  -وهو ابن سعد  -األعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني هشام 

 أسلم حدثهم وهذا حديث الربيع وهو أحسنهم سياقازيد بن 

عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري : عن  -للحديث 

ي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال : إذا شك أحدكم ف

ا فليتمم صالته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثالثا أم أربع

ه التما شك فيه ثم يسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت ص

م ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغيم للشيطان وإن كان أت

 صالته فالركعة والسجدتان له نافلة

 
 

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

 

[   111صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ى أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا به الربيع مرة أخر - 1025
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ين من ى ما استيقن ثم يسجد سجدتمن كتابه وقال : فليبن عل

 قبل السالم

قال أبو موسى و الدورقي و يونس : إذا شك أحدكم في و

جد صالته فال يدري ثالثا صلى أم أربعا فليصل ركعة ويس

 سجدتين قبل السالم ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع

 ال لنا أبو بكر : في هذا الخبر عندي داللة على أن صاحبق

ن ماله غائبا عنه فأخرج زكاته و أوصلها إلى أهل المال إذا كا

سهمان الصدقة ناويا أن كان ماله سالما فهي زكاته وإن كان 

ما ماله مستهلكا فهو تطوع ثم بان عنده وصح أن ماله كان سال

أن ماله الذي أوصله إلى أهل سهمان الصدقة كان جائزا عنه 

 عليه ى هللافي الصدقة المفروضة في ماله الغائب إذ النبي صل

وسلم قد أجاز عن المصلي هذه الركعة التي صالها بإحدى 

عة التي اثنين إن كانت صالته التي صالها ثالثا فهذه الركعة راب

قد هي فرض عليه وإن كانت صالته تامة فهذه الركعة نافلة ف

أجزت عنه هذه الركعة من الفريضة وهو إنما صالها على أنها 

 فريضة أو نافلة

 
 

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

 

[   112صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ها اب األمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليب

نافلته لتمام صالته أو  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا - 1026
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ب بن وإسماعيل بن أويس حدثني أخي ح وثنا محمد أيضا ثنا أي

الل عن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن ب

 عن سالم بن عبد هللا عن عبد -وهو ابن زيد  -عمر بن محمد 

حدكم هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : إذا صلى أ

كوعها فال يدري كم صلى ثالثا أم أربعا فليركع ركعة يحسن ر

 وسجودها ويسجد سجدتين

حمد بن يحيى : وجدت هذا الخبر في موضع آخر في ال مق

 كتاب أيوب موقوفا

 ال أبو بكر : عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد هللا بن عمرق

 بن الخطاب أخو عاصم و واقد و هو أكبرهم

د ال سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول : عاصم و عمر و زيق

وهو ابن و واقد و أبو بكر و فرقد هؤالء كلهم أخوة و عاصم 

 محمد بن زيد بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب

ال أبو بكر : قال لنا الدارمي هذا في عقب خبره ق  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

ن والذي حدثناه قال : ثنا إسحاق بن منصور بن حيا - 1027

أخبرنا عاصم العمري عن حبيب بن أبي ثابت قال : بينا 

د ومعه ابنان له أحدهما عن الحجاج يخطب و ابن عمر شاه

يمينه واآلخر عن شماله إذ قال الحجاج : ابن الزبير نكس 

ابن  كتاب هللا نكس هللا قلبه قال : و ابن عمر مستقبله فقال

ال عمر : إن ذاك ليس بيدك وال بيده قال : فسكت الحجاج ثم ق

عل ابن إن هللا قد علمنا وكل مسلم وإياك أيها الشيخ أن تعقل فج

سه يضحك فحكاه عن عاصم عن حبيب قال : ثم وثب فأجلعمر 
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ول له : ابناه فقال : دعوني فإني تركت التي فيها الفضل أن أق

 كذبت 

 
 

ن قال األلباني : إسناده ضعيف ألن حبيبا مدلس وابن حيا 

 ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال

 
 

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

 

[   113صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ناء اب ذكر المصلي يشك في صالته وله تحرى و األمر بالبب

نه على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل وكان أكثر ظ

 أنه قد صلى ما القلب إليه أميل
 
 

قال األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 1028

ن اءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بالرحمن الصابوني قر

 الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن

اال إسحاق بن خزيمة ثنا يوسف بن موسى و زياد بن أيوب ق

 -ل ثنا جرير عن منصور ح وثنا أحمد ابن عبدة أخبرنا فضي

 عن منصور ح وثنا أبو موسى و يعقوب -يعني ابن عياض 

مد ثنا ثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد أبو عبد الص الدورقي قاال

منصور ح وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن زائدة عن 

ن منصور ح وثنا أبو موسى أيضا ثنا أبو داود أيضا نحوه ع

زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا بن 

 زاد فيمسعود قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف
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ل هللا الصالة أو نقص منها ثم أقبل علينا بوجهه فقلنا يا رسو

ع حدث في الصالة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ فذكرنا له الذي صن

إلينا  فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم انصرف

أنسى  فقال : إنه لو حدث في الصالة شيء أنبأتكم ولكني بشر

ه ا شك في صالتكما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم م

د سجدتينفلينظر أحرى ذلك للصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسج  

ذا حديث أبي موسى عن عبد الرحمنه  

قد  ال أبو موسى قال ابن مهدي : فسألت سفيان عنه فقال :ق

 سمعته من منصور و ال أحفظه

سها  لم يذكر أحمد بن عبدة في حديثه : التحري وقال : فأيكمو

ي السهوم صلى فليسلم ثم ليسجد سجدتفي صالته فلم يدر ك  

دتي ال أبو بكر : في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجق

دتي السهو بعد السالم وهكذا أقول وإذا بنى على األقل سجد سج

لى السهو قبل السالم على خبر أبي سعيد الخدري وال يجوز ع

في  أصلي دفع أحد الخبرين باآلخر بل يجب استعمال كل خبر

 ضعه والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددينمو

أميل والبناء على األقل مسألة غير مسألة التحري فيجب 

 استعمال كال الخبرين فيما روي فيه
 
 

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

 

[   114صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

في  ساهيا والمضي اب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوسب

لى المصلي قائما و إيجاب سجدتي السهو ع الصالة إذا استوى
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 فاعله

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ث - 1029

سفيان قال : حفظته عن الزهري أخبرني األعرج عن ابن 

م بحينة ح وثنا المخزومي نا سفيان ح وثنا علي بن خشر

بد الزهري و يحيى بن سعيد ح وثنا ع أخبرنا ابن عيينة عن

لرحمن الجبار ثنا سفيان قال سمعته يحيى بن سعيد عن عبد ا

حديث  -األعرج عن ابن بحينة : و هذا حديث عبد الجبار 

صالة  قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -الزهري 

ا كان نظن أنها العصر فلما كان في الثانية قام ولم يجلس فلم

التسليم سجد سجدتي السهو وهو جالس قبل  

 
 

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

 

[   115صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن ثنا - 1030

 -وهو ابن عثمان  -عمي أخبرني ابن أبي حازم عن الضحاك 

 نة أنه قال : صلى رسول هللاعن األعرج عن عبد هللا بن بحي

فسبح  صلى هللا عليه وسلم صالة من الصلوات فقام من اثنتين

جد به فمضى حتى فرغ من صالته ولم يبق إال التسليم فس

 سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم

 
 

ائما ثم اب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قب

ته ترك المضي في صالذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس أن عليه 
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 الركوع إلى الجلوس وعليه سجدنا للسهو قبل السالم
 
 

أنا أبو طاهر نا الفضل بن يعقوب الجزري نا محمد  - 1031

ى بن بن أبي عدي ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد ح وثنا يحي

لرحمن حكيم نا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد ا

 لى بنا رسول هللا صلى هللابن هرمز عن ابن بحينة قال : ص

ه : عليه وسلم فذكر الحديث وقال يحيى بن حكيم في حديث

 فسبحنا به فلما اعتدل مضى ولم يرجع

ال الفضل : فسبحوا به فمضى ولم يرجعق  

 
 

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

 

[   116صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

د ا أبو بكر نا أحمد بن منيع و زياأخبرنا أبو طاهر ن - 1032

عد بن بن أيوب قاال ثنا أبو معاوية ثنا إسماعيل عن قيس عن س

م ثم أبي وقاص : أنه نهض في الركعتين فسبحوا به فاستت

جلس سجد سجدتي السهو حين انصرف ثم قال : أكنتم تروني أ

نع إنما صنعت كما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يص

يث ابن منيعهذا لفظ حد  

  ال أبو بكر : ال أظن أبا معاوية إال وهم في لفظ هذا اإلسنادق

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

تهاب األمر بسجدتي السهو اذا نسي المصلي شيئا من صالب  
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نى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المث - 1033

عب مسافع أن مصثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني عبد هللا بن 

 بن بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد هللا

يئا من جعفر : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : من نسي ش

 صالته فليسجد سجدتين وهو جالس

كذا قال أبو موسى : عن عقبة بن محمد بن الحارثه  

اسمه ال أبو بكر : و هذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج فيق  

ال حجاج بن محمد و عبد الرزاق : عن عتبة بن محمد وهذا ق

 الصحيح حسب علمي 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

لعشاء اب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر او العصر او اب

 وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في

اغ من فرالركعتين ساهيا والدليل على أن السالم ساهيا قبل ال

 الصالة ال تفسد الصالة
 
 

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

 

[   117صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء الهمداني  - 1034

نا ث -و هذا حديث محمد بن العالء  -و بشر بن خالد العسكري 

مر عن نافع عن ابن عمر : أن أبو أسامة عن عبيد هللا بن ع

عتين فقال النبي صلى هللا عليه وسلم صلى فسها فسلم في الرك
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ت له ذو اليدين : أقصرت الصالة أم نسيت ؟ فقال : ما قصر

لى ثم الصالة وما نسيت فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ فقام فص

 سجد سجدتين

 كريبال أبو بكر : هذا خبر ما رواه عن أبي أسامة غير أبي ق

 وهذا يعني بشر بن خالد 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

الة اب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصب

بعد  هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي ساهيا والدليل أن

 السالم ال قبل
 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار نا سفيان ع - 1035

بن  ن أبي سلمة عن أبي هريرة ح و حدثنا محمدابن أبي لبيد ع

ا ابن ثن -يعني ابن المفضل  -عبد األعلى الصنعاني نا بشر 

و عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : صلى بنا أب

عاذ بن القاسم صلى هللا عليه و سلم ح وثنا بندار ثنا معاذ بن م

 نا بندارمعاذ ثنا ابن عون عن محمد قال قال أبو هريرة ح وث

ثنا ابن  يعني ابن الحسن ثنا ابن عون ح وثنا بندار -ثنا حسين 

ا أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة ح وثن

ين عن سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سير

عن  أبي هريرة ح وثنا يعقوب الدورقي ثنا بشر بن المفضل

مد عن أبي هريرة قال : عن مح -وهو ابن علقمة  -سلمة 

لعشي صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إحدى صالتي ا

فقال  صلى ركعتين ثم سلم فأتى خشبة معروضة في المسجد
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 بيديه عليها كأنه غضبان قال : و خرجت السرعان من أبواب

 المسجد فقالوا : قصرت الصالة وفي القوم أبو بكر و عمر

ى ذا م رجل في يديه طول فكان يسمفهاباه أن يكلماه وفي القو

قال : لم اليدين فقال : يا رسول هللا أنسيت أم قصرت الصالة ؟ ف

وا : أنس ولم تقصر الصالة فقال : أكما يقول ذو اليدين ؟ قال

مثل  نعم قال : فجاء فصلى ما كان ترك ثم سلم ثم كبر فسجد

سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 

م ل ثم رفع رأسه وكبر قال : فكان ربما قالوا له : ثم سلأطو

 فيقول : نبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سلم

ذا حديث الصنعانيه  

 
 

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

 

[   118صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 نا ابنوأخبرنا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ث - 1036

ن وهب حدثني عمر ببن الحارث حدثني قتادة بن دعامة عن اب

لم سيرين عن أبي هريرة : عن رسول هللا صلى هللا عليه وس

عد مثله يعني أنه سجد سجدتي السهو يوم جاءه ذو اليدين ب

 التسليم

ال ال أبو بكر : خبر ابن سيرين عن أبي هريرة دال على إغفق

ه النبي صلى هللا عليمن زعم أن هذه القصة كانت قبل نهي 

 وسلم وألفاظ رواة هذا الخبر علم أن هذا القول جهل من قائله

 صلى ي خبر ابن سيرين عن أبي هريرة : صلى بنا رسول هللاف

ن هللا عليه وسلم وهكذا رواه مالك بن أنس عن داود بن الحصي

This file was downloaded from QuranicThought.com



لى عن أبي سفيان مولى بني أبي أحمد عن أبي هريرة قال : ص

لى هللا عليه وسلم لنا رسول هللا ص  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   119صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1037

ين الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثهم عن داود بن الحص

رة لى لبني أبي أحمد قال : سمعت أبا هريعن أبي سفيان مو

فسلم  يقول : صلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العصر

سول هللا في ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصالة يا ر

ك لم أم نسيت ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : كل ذل

هللا  يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول هللا فأقبل رسول

؟  صلى هللا عليه وسلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين

ي من فقالوا : نعم فأتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما بق

 الصالة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم
 
 

قال أبو بكر : وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار عن  - 1038

بي : أن الن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة

 صلى هللا عليه وسلم صلى بهم فذكر القصة

دناه محمد بن يحيى نا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان بن يزيث  

بي ال أبو بكر : فأبو هريرة يخبر أنه شهد هذه الصالة مع النق
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قصة  صلى هللا عليه وسلم التي فيها هذه القصة فكيف تكون

لكالم وسلم عن ا ذي اليدين هذه قبل نهي النبي صلى هللا عليه

ه وسلم في الصالة ؟ و ابن مسعود يخبر أن النبي صلى هللا علي

ى أعلمه عند رجوعه من أرض الحبشة لما سلم على النبي صل

 هللا عليه وسلم أن مما أحدث هللا أن ال يتكلموا في الصالة

ن ورجوع ابن مسعود من أرض الحبشة كان قبل وقعة بدر إذ اب

وادعى أنه قتل أبا جهل بن هشام مسعود قد كان شهد بدر 

ما يومئذ قد أمليت هذه القصة في كتاب الجهاد و أبو هريرة إن

 عليه قدم المدينة بعد بدر بسنين قدم المدينة والنبي صلى هللا

ة وسلم بخيبر وقد استخلف على المدينة سباع بن عرفط

 الغفاري
 
 

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

 

[   120صفحة  - 2مة    ] جزء صحيح ابن خزي   

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا أبو عمار نا الفضل بن  - 1039

موسى نا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة : 

وقد  قال : قدمت المدينة والنبي صلى هللا عليه وسلم بخيبر

 استخلف على المدينة سباع بن عرفطة

 الموضع وخرجت قدومه علىد خرجت هذا الخبر في غير هذا ق

 النبي صلى هللا عليه وسلم بخيبر في كتاب الجهاد 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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 وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم - 1040

سلم سمعت أبا هريرة يقول : صحبت النبي صلى هللا عليه و

 ثالث سنوات

أبي خالدناه بندار نا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن ث  

بر أبو هريرة إنما صحب النبي صلى هللا عليه وسلم بخي و

ليه وبعده وهو يخبر أنه شهد هذه الصالة مع النبي صلى هللا ع

ن لو وسلم فمن يزعم أن خبر ابن مسعود ناسخ لقصة ذي اليدي

تدبر العلم وترك العناد ولم يكابر عقله علم استحالة هذه 

منسوخا والمتقدم ناسخا  الدعوى إذ محال أن يكون المتأخر

ن وقصة ذي اليدين بعد نهي النبي صلى هللا عليه وسلم ع

والمتقدم  الكالم في الصالة بسنين فيكف يكون المتأخر منسوخا

هللا  ناسخا على أن قصة ذي اليدين ليس من نهي النبي صلى

ك عليه وسلم عن الكالم في الصالة بسبيل وليس هذا من ذل

لصالة على العمد من المصلي مباح الجنس إذ الكالم في ا

ا أن والمصلي عالم مستيقن أنه في الصالة فنسخ ذلك وزجرو

 أنه يتعمدوا الكالم في الصالة على ما كان قد أبيح لهم قبل ال

لمون كان أبيح لهم أن يتكلموا في الصالة ساهين ناسين ال يع

 أنهم في الصالة فنسخ ذلك

 نى شيء من العلم أنهل يجوز للمركب فيه العقل يفهم أدو

م أو يقول : زجر هللا المرء إذا لم يعلم أنه في الصالة أن يتكل

هللا  يقول : نهى هللا المرء أن يتكلم في الصالة وهو ال يعلم أن

قد زجر عن الكالم في الصالة وإنما يجب على المرء أن ال 

ير يتكلم في الصالة بعد علمه أن الكالم في الصالة محظور غ

عاوية بن الحكم السلمي إنما تكلم وهو ال يعلم أن مباح و م

لى هللا الكالم في الصالة محظور فقال في الصالة خلف النبي ص
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ل عليه وسلم لما شمت العاطس ورماه القوم بأبصارهم : واثك

م أمياه ما لكم تنظرون إلي ؟ فلما تكلم في الصالة بهذا الكال

 ة علمه صلى هللاوهو ال يعلم أن هذا الكالم محظور في الصال

م عليه وسلم أن كالم الناس في الصالة محظور غير جائز ول

م فيها يأمره صلى هللا عليه وسلم بإعادة تلك الصالة التي تكل

دين بهذا الكالم والنبي صلى هللا عليه وسلم في قصة ذي الي

 إنما تكلم على أنه في غير الصالة وعلى أنه قد أدى فرض

لم وهو ين كلم النبي صلى هللا عليه وسالصالة بكماله وذو اليد

غير عالم أنه قد بقي عليه بعض الفرض إذ جائز عنده أن 

في  يكون الفرض قد رد إلى الفرض األول إلى ركعتين كما كان

قصرت االبتداء أال تسمعه يقول للنبي صلى هللا عليه وسلم : أ

أنه لم الصالة أم نسيت ؟ فأجابه النبي صلى هللا عليه وسلم ب

يقن أنه ينس ولم تقصر وهو عند نفسه في ذلك الوقت غير مست

ل لهم أكما قد بقي عليه بعض تلك الصالة فاستثبت أصحابه وقا

ن من تلك يقول ذو اليدين ؟ فلما استيقن أنه قد بقي عليه ركعتا

القصة  الصالة قضاهما فلم يتكلم صلى هللا عليه وسلم في هذه

أما ه بعض تلك الصالة فبعد علمه ويقينه بأنه قد بقي علي

م بعد أصحابه الذين أجابوه وقالوا للنبي صلى هللا عليه وسل

واب مسألته إياهم : أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فهذا كان الج

صالة المفروض عليهم أن يجيبوه عليه السالم وإن كانوا في ال

ز وجل عالمين مستيقنين أنهم في نفس فرض الصالة إذهللا ع

فضله نبيه المصطفى وبين غيره من أمته بكرمه له وفرق بين 

في  بأن أوجب على المصلين أن يجيبوه وإن كانوا في الصالة

م لما يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاك }قوله 

بن كعب  وقد قال المصطفى صلى هللا عليه وسلم ألبي {يحييكم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اد منهما على االنفرو ألبي سعيد بن المعلي لما دعا كل واحد 

ع فيما وهو في الصالة فلم يجبه حتى فرغ من الصالة : ألم تسم

وا يا أيها الذين آمنوا استجيب }أنزل علي أو نحوه هذه اللفظة 

{هلل وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم   

اب د خرجت هذين الخبرين في غير هذا الموضع فبين أصحق

وم ذي لذي تكلموا به يالنبي صلى هللا عليه وسلم في كالمهم ا

ن من اليدين وكالم ذي اليدين على الصفة التي تكلم بها وبي

داء بعدهم فرق في بعض األحكام أما كالم ذي اليدين في االبت

تكلم فغير جائز لمن كان بعد النبي صلى هللا عليه وسلم أن ي

يه وسلم بمثل كالم ذي اليدين إذ كل مصل بعد النبي صلى هللا عل

ن أنه قد ي الركعتين من الظهر أو العصر يعلم ويستيقإذا سلم ف

صلى  بقي عليه ركعتان من صالته إذ الوحي منقطع بعد النبي

لى هللا عليه وسلم ومحال أن ينتقص من الفرض بعد النبي ص

ربعا هللا عليه وسلم فكل متكلم يعلم أن فرض الظهر والعصر أ

ن د صلى ركعتيكل واحد منهما على االنفراد إذا تكلم بعد ما ق

عليه  وبقيت عليه ركعتان عالم مستيقن بأن كالمه ذلك محظور

 منهي عنه وأنه متكلم قبل إتمامه فرض الصالة ولم يكن ذو

ن عالم اليدين لما سلم النبي صلى هللا عليه وسلم من الركعتي

ما أن وال مستيقن بأنه قد بقي عليه بعض الصالة وال كان عال

ن ان جائز عنده في ذلك الوقت أن يكوالكالم محظور عليه إذ ك

ا كان فرض تلك الصالة قد رد إلى الفرض األول إلى ركعتين كم

سلم دال في االبتداء وقوله في مخاطبته النبي صلى هللا عليه و

صرت على هذا أال تسمعه يقول للنبي صلى هللا عليه وسلم أق

ي لنبالصالة أم نسيت وقد بينت العلة التي لها تكلم أصحاب ا

لم لذي صلى هللا عليه وسلم بعد قول النبي صلى هللا عليه وس
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اليدين : لم أنس ولم تقصر وأعلمت أن الواجب المفترض 

نوا في عليهم كان أن يجيبوا النبي صلى هللا عليه وسلم وإن كا

ب الصالة وهذا الفرض اليوم ساقط غير جائز لمسلم أن يجي

حي م بعد انقطاع الوأحدا ـ وهو في الصالة ـ بنطق فكل من تكل

ت ؟ فقال لمصل قد سلم من ركعتين : أقصرت الصالة أم نسي

فواجب عليه إعادة تلك الصالة إذا كان عالما أن فرض تلك 

الصالة أربع ال ركعتين وكذاك يجب على كل من تكلم وهو 

بل أن مستيقن بأنه لم يؤد فرض تلك الصالة بكماله فتكلم ق

جب ا سلم في ركعتين وكذاك ييسلم منها في ركعتين أو بعدم

على كل من أجاب إنسانا وهو في الصالة إعادة تلك الصالة 

ي إذهللا عز وجل لم يجعل لبشر أن يجيب في الصالة أحدا ف

هاالصالة غير النبي صلى هللا عليه وسلم الذي خصه هللا ب  

هذه مسألة طويلة قد خرجتها بطولها مع ذكر احتجاج بعض و

نا في هذه المسألة وأبين قبح ما من اعترض على أصحاب

احتجوا على أصحابنا في هذه المسألة من المحال وما يشبه 

 الهذيان إن وفقنا هللا
 
 

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

 

[   124صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي اب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين أدرج لفظة الزهري فب

يث إال توهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحدف متن الحديث

خر نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آ

ظة الخبر و توهم أيضا هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللف
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د يوم خالف األخبار الثابتة أن النبي صلى هللا عليه وسلم سج

 ذي اليدين بعدما أتم صالته

 
 

ن ا محمد بن يحيى نا محمد بن كثير عن األوزاعي عن - 1040

عبد  الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلمة و عبيد هللا بن

سلم هللا عن أبي هريرة قال : سلم رسول هللا صلى هللا عليه و

هرة عن ركعتين فقال له ذو الشمالين من خزاعة حليف لبني ز

أقبل لم يكن ف أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول هللا ؟ قال : كل

ذو  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الناس فقال : أصدق

اليدين ؟ قالوا : نعم ! فأتم ما بقي من صالته ولم يسجد 

 سجدتي السهو حين يقنه الناس 

 
 

د قال األعظمي : إسناده صحيح لكن فيه علة : قوله لم يسج 

 مدرج من كالم الزهري وهو شاذ

 
 

ا يى نا محمد بن يوسف نا يوسف نثنا محمد بن يح - 1041

لمة األوزاعي حدثني الزهري حدثني سعيد بن المسيب و أبو س

لقصة بن عبد الرحمن و عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة : بهذه ا

ي من ولم يذكر أبا هريرة و انتهى حديثه عند قوله : فأتم ما بق

 صالته

 
 

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

 

[   125صفحة  - 2بن خزيمة    ] جزء صحيح ا   
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دثني وثنا محمد بن يحيى نا أبو صالح حدثني الليث ح - 1042

مة يونس عن ابن شهاب قال : أخبرني ابن المسيب و أبو سل

ابن عبد الرحمن و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

صلى  هشام و عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة أن أبا هريرة قال :

ي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم ف

 ركعتين من إحداهما فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن

نضلة الخزاعي وهو حليف بني زهرة : أقصرت الصالة أم 

لم : لم نسيت يا رسول هللا ؟ قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

ل لك فأقبأنس ولم تقصر قال ذو الشمالين : قد كان بعض ذ

ذو  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الناس فقال : أصدق

هللا  اليدين ؟ قالوا : نعم يا رسول هللا ! فقام رسول هللا صلى

 عليه وسلم فأتم الصالة ولم يحدثني أحد منهم أن رسول هللا

لصالة صلى هللا عليه وسلم سجد سجدتين وهو جالس في تلك ا

 من أجل أن الناس يقنوا رسول -م وهللا أعل -وذلك فيما نرى 

 هللا صلى هللا عليه وسلم حتى استيقن 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ابن  ثنا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثني - 1043

يب و وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المس

كر بن عبيد هللا بن عبد هللا و أبو سلمة بن عبد الرحمن و أبو ب

 عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا

أبي  عليه وسلم الظهر والعصر قال محمد بن يحيى بمثل حديث

 صالح غير أنه لم يذكر كالم الزهري في آخر الحديث 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ثنا محمد نا سليمان بن عبد الرحمن نا الوليد بن  - 1044

عبد الرحمن بن عمرو قال : سألت الزهري عن رجل  مسلم نا

ب و أبو سها في صالته فتكلم فقال : أخبرني سعيد بن المسي

و سلمة و عبيد هللا بن عبد هللا أن أبا هريرة قال ثم ذكر نح

 حديثهم في قصة ذي اليدين

 
 

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

 

[   261صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ثنا محمد نا أبو صالح عن الليث عن ابن شهاب عن  - 1045

بن  أبي سلمة بن عبد الرحمن و سعيد بن المسيب و أبي بكر

عبد الرحمن و ابن أبي حثمة عن أبي هريرة : أن رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين

انيد سمعت محمد بن يحيى يقول في كتاب العلل بعد ذكره أس

 هذه األخبار وقال : بين ظهراني هذه األسانيد

 
 

 وثنا محمد قال : وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن - 1046

ة : الزهري عن أبي سلمة و أبي بكر بن سليمان عن أبي هرير  

 
 

قال األعظمي : فيه اضطراب شديد   

 
 

ع حدثنا محمد قال : وفيما قرأت على عبد هللا بن ناف - 1047
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بي ثني مطرف عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أوحد

 حثمة قال : بلغني 

 
 

قال األعظمي : فيه اضطراب شديد   

 
 

عد وثنا محمد أيضا قال وثنا يعقوب بن إبراهيم بن س - 1048

أبي  نا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن

م قال : عليه وسلحثمة أخبره أنه بلغه : أن رسول هللا صلى هللا 

 بهذا الخبر

 
 

ثنا محمد نا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري  - 1049

لى هللا أخبرني أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة : أن النبي ص

 عليه وسلم سها في صالته

 
 

وثنا محمد نا مطرف وقرأنه على ابن نافع عن مالك  - 1050

ة بن عبد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و أبي سلم

 الرحمن : مثل ذلك 
 
 

قال األعظمي : فيه اضطراب شديد   

 
 

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

 

[   127صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن ثنا محمد ونا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي ع - 1051
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سيب صالح قال قال ابن شهاب وأخبرني هذا الخبر سعيد بن الم

بو أبي هريرة قال : وأخبرنيه أبو سلمة بن عبد الرحمن و أ عن

د بن بكر بن عبد الرحمن و عبيد هللا بن عبد هللا : سمعت محم

إال  يحيى يقول : وهذه األسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة

ي النفس حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة فإنه يتخالج ف

ان شعيب و صالح بن كيسمنه أن يكون مرسال لرواية مالك و 

 وقد عارضهم معمر فذكر في الحديث أبا هريرة وهللا أعلم

في  ال أبو بكر : فقوله في خبر محمد بن كثير عن األوزاعيق

ما هو آخر الخبر : ولم يسجد سجدتي السهو حين لقنه الناس إن

من كالم الزهري ال من قول أبي هريرة أال ترى محمد بن 

ن ظة في قصته وال ذكره ابن وهب عيوسف لم يذكر هذه اللف

د يونس وال الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو وال أح

ممن ذكرت حديثهم خال أبي صالح عن الليث عن ابن شهاب 

م فإنه سها في الخبر وأوهم الخطأ في روايته فذكر آخر الكال

الذي هو من قول الزهري مجردا عن أبي هريرة إن رسول هللا 

القصة  يه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين ولم يحفظصلى هللا عل

ها بتمامها و الليث في خبره عن يونس قد ذكر القصة بتمام

 وأعلم أن الزهري إنما قال : لم يسجد النبي صلى هللا عليه

يه وسلم يومئذ إنه لم يحدثه أحد منهم أن النبي صلى هللا عل

لى نبي صوسلم سجد يومئذ ال أنهم حدثوه عن أبي هريرة أن ال

بي هللا عليه وسلم لم يسجد يومئذ وقد تواترت األخبار عن أ

لى هريرة من الطرق التي ال يدفعها عالم باألخبار أن النبي ص

 هللا عليه وسلم سجد سجدتي السهو يوم ذي اليدين

ن أبي ال أبو بكر : قد أمليت خبر شعبة عن سعد بن إبراهيم عق

بي بن أبي كثير عن أسلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار يحيى 
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سلمة عن أبي هريرة وطرق أخبار محمد بن سيرين عن أبي 

ي هريرة وخبر داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أب

وم أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى هللا عليه وسلم سجد ي

 ذي اليدين سجدتي السهو

ال أبو بكر : خرجت طرق هذه األخبار وألفاظها في كتاب ق

 الكبير
 
 

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

 

[   128صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

على  اب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا والدليلب

الة الكالم في الصالة ساهيا وبين الكالم في الص الفرق بين

 ن السالمعامدا إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بي

ن على قبل الفراغ من الصالة عامدا وبين السالم ساهيا فيوجبو

صالة المسلم عامدا إعادة الصالة ويبيحون للمسلم ناسيا في ال

 إتمام الصالة والبناء على ما قد صلى قبل السالم
 
 

أنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أخبرنا أبي و  - 1052

ويد بن حبيب أن س شعيب قاال : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي

 قيس أخبره عن معاوية بن حديج : أن رسول هللا صلى هللا

ة عليه وسلم صلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصال

 ركعة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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ى نا بندار نا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يحي - 1053

عن س بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قي

يه معاوية بن حديج قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا عل

يا  وسلم فسها فسلم في ركعتين ثم انصرف فقال له رجل :

قام رسول هللا إنك سهوت فسلمت في ركعتين فأمر بالال فأ

ل : الصالة ثم أتم تلك الركعة وسألت الناس عن الرجل الذي قا

ن أراه قلت : ال إال أيا رسول هللا إنك سهوت فقيل لي : تعرفه ؟ 

ذا فمر بي رجل فقلت : هو هذا قالوا : هذا طلحة بن عبيد هللا ه

 حديث بندار

لنبي ال أبو بكر : هذه القصة غير قصة ذي اليدين الن المعلم اق

يد هللا صلى هللا عليه وسلم أنه سها في هذه القصة طلحة بن عب

يدين لومخبر النبي صلى هللا عليه وسلم في تلك القصة ذو ا

ين إنما والسهو من النبي صلى هللا عليه وسلم في قصة ذو اليد

 كان في الظهر أو العصر وفي هذه القصة إنما كان السهو في

 المغرب ال في الظهر وال في العصر

تسليم قصة عمران بن حصين قصة الخرباق قصة ثالثة ألن الو

 في خبر عمران من الركعة الثالثة وفي قصة ذي اليدين من

لم ركعتين وفي خبر عمران دخل النبي صلى هللا عليه وسال

حجرته ثم خرج من الحجرة وفي خبر أبي هريرة قام النبي 

ل هذه صلى هللا عليه وسلم إلى خشبة معروضة في المسجد فك

 أدلة أن هذه القصص هي ثالث قصص سها النبي صلى هللا

في  عليه وسلم مرة فسلم من الركعتين وسها مرة أخرى فسلم

رب ثالث ركعات وسها مرة ثالثة فسلم في الركعتين من المغ

 فتكلم في المرات الثالث ثم أتم صالته
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[   129صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ظهر أو اب ذكر الجلوس في الثالثة والتسليم منها ساهيا في الب

هيا على إغفال من زعم أن المسلم ساالعشاء والدليل  العصر أو

عليه  في الثالثة إذا تكلم بعد السالم وهو غير ذاكر أنه قد بقي

بعض صالته أن عليه إعادة الصالة وهذا القول خالل سنة 

 النبي صلى هللا عليه وسلم
 
 

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

 

[   130صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 -زيد  يعني ابن -ثنا يحيى بن حبيب الحارثي نا حماد  - 5410

وهو  -عن خالد ح وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل 

نا  ثنا خالد ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي -ابن إبراهيم 

ن ابن علية أخبرنا خالد الحذاء ح وثنا الصنعاني و يعقوب ب

نا ان عن خالد الحذاء ح وثإبراهيم قاال : ثنا المعتمر بن سليم

ء عن ثنا به خالد الحذا -يعني الثقفي  -بندار ثنا عبد الوهاب 

أبي قالبة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم 

ر ثم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ثالث ركعات من العص

يا  قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فناداه

ل قصرت الصالة ؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأرسول هللا أ

ين ثم فأخبر فصلى تلك الصالة التي كان ترك ثم سجد سجدت
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 سلم

ذا لفظ حديث بنداره  

قال اآلخرون : ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلمو  

 
 

ي اب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا واألمر بسجدتب

ل الدليغير أن يضيف إليها سادسة و السهو إذا صل خمسا من

على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في 

الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سجد 

د سجدتي السهو وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشه

فعليه إعادة الصالة زعموا وهذا القول رأى منهم خالف سنة 

عهما إذ ال باتباالنبي صلى هللا عليه وسلم التي أمر هللا جل وع

كون النبي صلى هللا عليه وسلم ال يخلو في الرابعة من أن ي

قدار جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد فإن كان جلس فيها م

م التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا وإن كان ل

 يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صالته من أولها

لم ولم ها ال النبي صلى هللا عليه وسفقولهم على كل حال تخالف

ثابتة بسنة يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي صلى هللا عليه وسلم ال

م تخالفها ال برواية صحيحة وال واهية وهذا محرم على كل عال

أو برأي  أن يخالف سنة النبي صلى هللا عليه وسلم برأي نفسه

 من بعد النبي صلى هللا عليه وسلم

 
 

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

 

[   131صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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مش نا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا ابن نمير عن األع - 1055

ل عن إبراهيم عن عن علقمة عن عبد هللا قال : صلى بنا رسو

حدث في هللا صلى هللا عليه وسلم خمسا فقلنا : يا رسول هللا ! أ

ما أنا ال قلنا : صليت بنا كذا وكذا قال : إن الصالة شيء ؟ قال :

ن ثم بشر أنسى كما تنسون فإذا سها أحدكم فليسجد سجدتي

 تحول صلى هللا عليه وسلم فسجد سجدتين

 
 

أبو  نا بندار نا يحيى عن شعبة حدثني الحكم ح وثنا - 1056

ن موسى و يعقوب بن إبراهيم قاال نا عبد الرحمن نا شعبة ع

ن ندار نا محمد نا شعبة عن الحكم وثنا زياد بالحكم ح وثنا ب

ن أيوب نا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم ح وثنا أحمد ب

د بن المقدام العجلي و محمد بن يحيى القطعي قاال : حدثنا محم

د بكر نا شعبة عن مغيرة كالهما عن إبراهيم عن علقمة عن عب

ا ر خمسهللا : عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه صلى الظه

فقال له رجل من القوم : أزيد في الصالة ؟ فقال : وما ذاك ؟ 

 قالوا : صليت خمسا قال : فسجد سجدتين بعدما سلم

ذا حديث محمد بن بكره  

 
 

برنا ثنا أحمد بن سعيد الدارمي نا النضر بن شميل أخ - 1057

 : شعبة عن الحكم و مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا

يد في ى هللا عليه وسلم صلى خمسا فقيل له : أزأن النبي صل

 الصالة ؟ فقال : ال ثم سجد سجدتين
 
 

-------------------------------------  
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[   132صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

زعم  ضد قول من اب ذكر السنة في سجدتي بعد الكالم ساهياب

د ته فتكلم بعأن المسلم من الصالة إذا كان قد سها في صال

 السالم ساهيا أنه ال يسجد سجدتي السهو وهذا القول خالف

 الثابت عن سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 
 

غياث  يعني ابن -نا عبد هللا بن سعيد األشج نا حفص  - 1058

نا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا : أن رسول  -

م السهو بعد السالهللا صلى هللا عليه وسلم سجد سجدتي 

 والكالم

 
 

 : نا أبو هاشم زياد بن أيوب و يوسف بن موسى قاال - 1059

 ثنا أبو معاوية نا األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا

بعد  : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سجد سجدتي السهو

 الكالم

له وال أبو بكر : إن كان أراد ابن مسعود بقوله : بعد الكالم قق

اك لما صلى الظهر خمسا فقال : أزيد في الصالة ؟ فقال : وما ذ

المه ؟ فهذا الكالم من النبي صلى هللا عليه وسلم على معنى ك

خر في قصة ذي اليدين وإن كان أراد الكالم الذي في الخبر اآل

ى كما لما صلى فزاد أو نقص فقيل له فقال : إنما أنا بشر أنس

لم بها تلف الرواة في الوقت الذي تكتنسون فإن هذه لفظة قد اخ

راهيم النبي صلى هللا عليه وسلم فأما األعمش في خبره عن إب

بد عن علقمة عن عبد هللا و أبو بكر النهشلي في خبره عن ع

ن الرحمن بن األسود عن أبيه عن عبد هللا ذكر أن هذا الكالم كا
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ن منه قبل سجدتي السهو وأما منصور بن المعتمر و الحسن ب

 عبيد هللا فإنهما ذكرا في خبرهما عن إبراهيم عن علقمة عن

 عبد هللا أن هذا الكالم كان منه بعد فراغه من سجدتي السهو

سلم تكلم فلم يثبت بخبر ال مخالف له أن النبي صلى هللا عليه و

هللا  وهو عالم ذاكر بأن عليه سجدتي السهو وقد ثبت أنه صلى

ها م وهو ال يعلم أنه قد سعليه وسلم تكلم ساهيا بعد السال

د سهوا يجب عليه سجدتا السهو ثم سجد سجدتي السهو بع

 كالمه ساهيا

 
 

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

 

[   133صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

سالماب السالم بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد الب  

 
 

ن ع -يعني ابن علية  -سماعيل نا محمد بن هشام نا إ - 1060

ن خالد عن أبي قالبة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أ

 النبي صلى هللا عليه وسلم في سجدتي الوهم
 
 

هللا  ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن الحسن بن عبد - 1061

 عن إبراهيم بن سويد قال : صلى بنا علقمة الظهر فصلى

قال :  أبا شبل ! قد صليت خمساخمسا فلما سلم قال القوم : يا 

نا غالم كال ما فعلت قالوا : بلى ! قال : فكنت في ناحية القوم وأ

ور فقلت : بلى ! قد صليت خمسا قال لي : وأنت أيضا يا أع

م قال تقول ذلك ؟ قلت : نعم ! فأقبل فسجد سجدتين ثم سلم ث
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خمسا  قال عبد هللا : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ا : يا فلما انفتل توسوس القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ قالو

ليت رسول هللا هل زيد في الصالة ؟ قال : ال قالوا : فإنك قد ص

شر أنسى خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما أنا ب

 كما تنسون

 
 

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

 

[   134فحة ص - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

سالماب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد الب  

 
 

نا محمد بن يحيى و أبو حاتم الرازي و سعيد بن  - 1062

راني محمد بن ثواب الحصري البصري و العباس بن يزيد البح

ن قالوا : ثنا محمد بن عبد هللا األنصاري عن أشعت عن محمد ب

أبي قالبة عن أبي المهلب عن  سيرين عن خالد الحذاء عن

في  عمران بن حصين : أن النبي صلى هللا عليه وسلم تشهد

 سجدتي السهو وسلم

هذا لفظ حديث أبي حاتم حدثنا به بالبصرةو  

م صلى ثنا به ببغداد مرة فقال : إن النبي صلى هللا عليه وسلو

 بهم فسها فسجد سجدتي السهو بعد السالم والكالم

سلم ى فإنه قال : إن النبي صلى هللا عليه وأما محمد بن يحيف

م سلمصلى بهم فسها في صالته فسجد سجدتين ثم تشهد ث  

ى بهم قال سعيد بن محمد : إن النبي صلى هللا عليه وسلم صلو

 فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم
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ال أبو بكر : لم أخرج لفظ غير العباس ق  

 
 

أشعث  د شاذ تفرد بهقال األلباني : رجاله ثقات لكن ذكر التشه 

عله وهو ابن عبد الملك دون سائر أصحاب ابن سيرين وبذلك أ

 البيهقي والعسقالني
 
 

اب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين إذ هما ترغبان ب

 الشيطان
 
 

ل أنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرنا الفض - 1063

:  اسبن موسى عن عبد هللا بن كيسان عن عكرمة عن ابن عب

متين أن النبي صلى هللا عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغ  

 
 

مجاهد  قال األلباني : إسناده ضعيف عبد هللا بن كيسان هو أبو 

دني المروزي ضعيف وليس هو عبد هللا بن كيسان التيمي الم

الثقة . لكن الحديث صحيح له شاهد من حديث أبي سعيد 

ود مع شاهدهالخدري ولذا أوردته في صحيح أبي دا  

 
 

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

 

[   135صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ليه اب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثالث ال تجب عب

د قول يجاريه في األولى والثالثة اقتداء بإمامه ض سجدتا السهو

ه سجدتا من زعم أن المدرك وترا عن صالة اإلمام تجب علي
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السهو وهاتان أو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد ال 

السهو الن المدرك وترا من صالة اإلمام يتعمد الجلوس في 

األولى والثالثة إذ هو مأمور باالقتداء بإمامه جالس في 

عل ما المواضع الذي أمر بالجلوس فيه فكيف يكون ساهيا من ف

كون ساهيا استحال أن ي فعله وتعمد للفعل ؟ وإذا بطل أن يكون

ذا أتيتم عليه سجدتا السهو بإخبار النبي صلى هللا عليه وسلم إ

اتكم الصالة فعليكم السكينة والوقار فما أدركم فصلوا وما ف

 فاقضوا أو فأتموا

 
 

ح  حدثنا زياد بن أيوب نا إسماعيل بن علية نا أيوب - 1064

بن وثنا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن محمد 

 سيرين عن عمرو بن وهب قال : كنا عند المغيرة بن شعبة

ير فسئل هل أم النبي صلى هللا عليه وسلم أحد من هذه األمة غ

م في أبي بكر ؟ قال : نعم ! كنا مع النبي صلى هللا عليه وسل

قد  سفر فذكر الحديث بطوله وقاال : ثم ركبنا فأدركنا الناس

انية هم ركعة وهو في الثتقدم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى ب

بقتنافذهبت أوذنه فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا التي س  

قال مؤمل : وقضينا التي سبقنا و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

نا علي بن حجر نا إسماعيل نا العالء عن أبيه عن  - 1065

وب أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إذا ث

ة فما الة فال تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينللص

ى أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إل
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 الصالة فهو في صالة
 
 

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

 

[   136صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السننج  

 
 

ب ذكر األخبار المنصوصة و الدالة على أن الوتر ليس اب

ض ال على ما زعم من لم يفهم العدد وال فرق بين الفر بفرض

دد وبين الفضيلة فزعم أن الوتر فريضة فبما سئل عن ع

ه الفرض من الصالة زعم أن الفرض من الصالة خمس فقيل ل

دد: والوتر فقال : فريضة فقال السائل : أنت ال تحسن الع  

 
 

قال أبو بكر : قد كنت أمليت في أول الكتاب خبر  - 1066

ليه طلحة بن عبيد هللا في مسألة األعرابي النبي صلى هللا ع

ه فقال وسلم عن اإلسالم و جواب النبي صلى هللا عليه وسلم إيا

ال : خمس صلوات في اليوم و الليلة فقال : هل علي غيرها ؟ ق

سلم أن مصطفى صلى هللا عليه و: ال إال أن تطوع فأعلم النبي ال

 ما زاد من الصالة على الخمس فهو تطوع

 
 

يد نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد هللا بن سع - 1067

 األشج و محمد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش نا أبو

إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي : أن الوتر ليس 

ليه ول هللا صلى هللا عبحتم وال كصالتكم المكتوبة ولكن رس
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 وسلم أوتر ثم قال : يا أهل القرآن أوتروا فإن هللا وتر يحب

 الوتر

ير أن األشج لم يذكر : يا أهل القرآن أوترواغ  

قال محمد بن هشام : عن أبي إسحاقو  

ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن أبي و

 إسحاق نحو حديث الدورقي في إسناده ومتنه 
 
 

عي ل األلباني : إسناده ضعيف الختالط أبي اسحق السبيقا 

ل وعنعنته وفي ابن ضمرة كالم يسير لكن الحديث حسن ب

 صحيح له ما يشهد له

 
 

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

 

[   137صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 نثنا بندار نا عبد هللا بن حمران نا عبد الحميد ب - 1068

بد عن ع -جعفر بن عبد هللا  -جعفر بن عبد هللا حدثني أبي 

الرحمن بن أبي عمرة النجاري : أنه سأل عبادة بن الصامت 

يه عن الوتر قال : أمر حسن جميل عمل به النبي صلى هللا عل

 وسلم والمسلمون من بعده وليس بواجب

 لى هللاال أبو بكر : قد خرجت في كتاب الكبير أخبار النبي صق

عليه وسلم في إعالمه أن هللا فرض عليه وعلى أمته خمس 

ب صلوات في اليوم والليلة فدلت تلك األخبار على أن الموج

وم للوتر فرضا على العباد موجب عليهم ست صلوات في الي

لم والليلة وهذه المقالة خالف أخبار النبي صلى هللا عليه وس
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ف ما وخالف ما يفهمه المسلمون عالمهم وجاهلهم وخال

بيد تفهمه النساء في الخدور والصبيان في الكتاتيب والع

واإلماء إذ جميعهم يعلمون أن الفرض من الصالة خمس ال 

 ست 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

 ثنا أيوب بن إسحاق نا أبو معمر عن عبد الوارث بن - 1069

ر فقال : سعيد قال : سألت أبا حنيفة أو سئل أبو حنيفة عن الوت

لوات : فكم الفرض ؟ قال خمس ص -أو فقيل له  -فريضة فقلت 

 -و فقيل أ -فقيل له : فما تقول في الوتر ؟ قال : فريضة فقلت 

 له : أنت ال تحسن الحساب
 
 

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

 

[   138صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر دليل بان الوتر ليس بفرضب  

 
 

يعني ابن  -نا محمد بن العالء بن كريب نا مالك  - 1070

يد نا يعقوب ح وثنا محمد بن عثمان العجلي نا عب -إسماعيل 

 وهو محمد بن عبيد هللا -نا يعقوب  -يعني ابن موسى  -هللا 

لى عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد هللا قال : ص -القمي 

ات ضان ثمان ركعبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رم

 والوتر فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن
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لى رسول يخرج إلينا فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا فدخلنا ع

ا أن هللا صلى هللا عليه وسلم فقلنا له : يا رسول هللا رجون

تر تخرج إلينا فتصل بنا فقال : كرهت أن يكتب عليكم الو  

 
 

اده حسن عيسى بن جارية فيه لينقال األعظمي : إسن   

 
 

اب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ هللا يحبهب  

 
 

م وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسل - 1071

بو السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أنا األستاذ اإلمام أ

:  عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال

ر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن أخبرنا أبو طاه

علي  خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا نصر بن

ر أنا الجهضمي و زياد بن يحيى الحساني قال زياد ثنا وقال نص

ة عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا هشام عن محمد عن أبي هرير

ب : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن هللا وتر يح

 الوتر
 
 

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

 

[   139صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم أن اب ذكر األخبار المنصوصة عن النبي صلى هللا عليه وسب

 الوتر ركعة
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نا عبد الجبار بن العالء و سعيد بن عبد الرحمن  - 1072

بي يه عن النالمخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أب

ن صلى هللا عليه وسلم قال ح وثنا عبد الجبار نا سفيان ع

عمرو عن طاوس سمعه من ابن عمر و ابن أبي لبيد عن أبي 

 سلمة عن ابن عمر ح وثنا المخزومي نا سفيان عن عمرو بن

ا دينار عن طاوس عن ابن عمر ح وثنا عبد الرحمن بن بشر ن

عن  بد هللا بن دينارسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه و ع

ابن عمر وعن عمرو عن طاوس عن ابن عمر ح وثنا عبد 

 بن الجبار و سعيد بن عبد الرحمن قاال ثنا سفيان عن عبد هللا

ن دينار قال عبد الجبار سمع ابن عمر يقول وقال المخزومي ع

عبد هللا بن عمر وحدثنا أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام و 

وب إسماعيل بن علية قال مؤمل عن أيزياد بن أيوب قالوا ثنا 

دار وقال اآلخرون أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ح وثنا بن

ندار نا يحيى نا عبيد هللا أخبرني نافع عن ابن عمر ح وثنا ب

ح  أيضا ثنا حماد بن مسعدة نا عبد هللا عن نافع عن ابن عمر

ار نوثنا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا عبد هللا بن دي

الد سمع ابن عمر ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا خ

ي ثنا وثنا بندار أيضا نا عبد األعلى ثنا خالد ح وثنا الصنعان

مر يزيد بن زريع ثنا خالد عن عبد هللا بن شقيق عن ابن ع

لليل كلهم ذكروا : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : صالة ا

ث عبد وتر بركعة هذا لفظ حديمثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأ

 الجبار بخبر الزهري

ال أبو بكر : قد خرجت طرق هذه األخبار في المسألة التي ق

 أمليتها في الرد على من زعم أن الوتر بركعة غير جائز إال

 لخائف الصبح وأعلمت في ذلك الموضع ما بان لذوي الفهم
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 والتمييز جهل قائل هذه المقالة

 
 

عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن نا أحمد بن  - 1073

الغداة  سيرين قال : قلت البن عمر : أرأيت الركعتين قبل صالة

وسلم  أطيل فيهما القراءة ؟ قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه

 يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة

 
 

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

 

[   140صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن بكر يعني اب -ثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا بشر  - 1074

أخبرنا األوزاعي عن المطلب بن عبد هللا المخزومي قال :  -

ره كان ابن عمر يوتر بركعة فجاءه رجل فسأله عن الوتر فأم

أن يفصل فقال الرجل : إني أخشى أن يقول الناس : إنها 

نة هللا أسنة هللا ورسوله تريد ؟ هذه س البتيراء فقال ابن عمر :

 ورسوله 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

ا نا محمد بن مسكين اليمامي نا يحيى بن حسان ثن - 1075

ت عن شرحبيل بن سعد قال : سمع -وهو ابن بالل  -سليمان 

سلم جابر بن عبد هللا قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و

ى ل فصلى عشر ركعات وأوتر بواحدة صلأناخ راحلته ثم نز

ثم صلى  ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي الفجر
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 بنا الصبح

د خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ذا اب إباحة الوتر بخمس ركعات وصفة الجلوس في الوتر إب

مباحوهذا من اختالف ال أوتر بخمس ركعات  

 
 

 نا بندار نا يحيى نا هشام بن عروة حدثني أبي عن - 1076

ة عن أبي عائشة ح وثنا محمد بن العالء بن كريب ثنا أبو أسام

سلم هشام عن أبيه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و

جدات كان يصلي من الليل ثالث عشر ركعة كان يوتر بخمس س

لملس في اآلخرة ثم يسال يسلم فيهن فيج -يعني ركعات  -  

ذا حديث أبي أسامةه  

قال بندار : ويوتر منهن بخمس وال يسلم إال في آخرهنو  

 
 

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

 

[   141صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م يكن اب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى هللا عليه وسلم لب

أوتر بخمسالخامسة إذا  يجلس إال في  

 
 

عيد ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا يحيى بن س - 1077

ه عن هشام أخبرني أبي عن عائشة : أن النبي صلى هللا علي
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مس وسلم كان يصلي من الليل ثالث عشر ركعة يوتر منها بخ

 ال يجلس في شيء من الخمس إال في الخامسة

 
 

أوتر  س إذااب إباحة الوتر بسع ركعات أو بتسع وصفة الجلوب

 بسبع أو بتسع

 
 

وبة ح نا بندار نا يحيى بن سعيد نا سعيد بن أبي عر - 1078

حاق وثنا بندار نا ابن أبي عدي عن سعيد ح وثنا هارون بن إس

بي ثنا عبدة عن سعيد ح وثنا بندار نا معاذ بن هشام حدثني أ

 وهذا -جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام 

يبيع : أنه طلق امرأته فأتى المدينة ل -بن سعيد  حديث يحيى

 بها عقارا له بها فيجعله في السالح والكراع ويجاهد الروم

حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه 

لنبي أرادوا ذلك على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ا

ك م عن ذلصلى هللا عليه وسلم : أليس لكم في أسوة ؟ ونهاه

ن فأشهد على مراجعة امرأته ثم رجع إلينا فأخبره أنه لقي اب

بوتر  عباس فسأله عن الوتر فقال : أال أنبئك بأعلم أهل األرض

ة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ قال : نعم ! قال : عائش

لى إيتها فاسألها ثم ارجع إلى فأخبرني بردها عليك فأتيت ع

ي نهيتها إليها فقال : ما أنا بقاربها إنحكيم بن أفلح فاستلحقته 

يا فأقسمت أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إال مض

: نعم !  عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت : أحكيم فعرفته قال

 أو قال : بلى ! قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد بن هشام قالت

م وقالت : نع : من هشام ؟ قال : ابن عامر قال : فترحمت عليه

سول المرء كان عامر فقلت : يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر ر
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وره هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت : كنا نعد له سواكه وطه

أ ثم يصلي فيبعثه هللا لما شاء أن يبعثه الليل فيتسوك ويتوض

ر هللا ثمان ركعات ال يجلس فيهن إال عند الثامنة فيجلس ويذك

 ثم ينهض -ن في حديثه في هذا الموضوع زاد هارو -ويدعو 

ي على نبيه وال يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويصل

صلي ركعتين صلى هللا عليه وسلم ثم يسلم تسليما فيسمعنا ثم ي

 وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني

ع قال بندار و هارون جميعا : فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبو

يا بني و جالس بعدما يسلم فتلك تسع ركعاتوصلى ركعتين وه  

ة : ال لنا بندار في حديث ابن أبي عدي : عن سعيد عن قتادق

 ويسلم تسليمة يسمعنا

قال : قال بندار : قلت ليحيى : إن الناس يقولون : تسليمة فو

هكذا حفظي عن سعيد وكذا قال هارون في حديث عبدة عن 

ل يحيىسعيد : ثم يسلم تسليما يسمعنا كما قا  

لم قال عبد الصمد عن هشام عن قتادة في هذا الخبر : ثم يسو

 تسليمة يسمعنا

 
 

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

 

[   143صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 كذلك ثنا محمد بن يحيى نا عبد الصمد ثنا هشام ح - 1079

 نا عمارة بنوثنا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل 

سلم زادان ثنا ثابت عن أنس قال : كان النبي صلى هللا عليه و

كعتين يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ر
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 وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة

ا قل ي } {إذا زلزلت  }ال أنس : ونحن نقرأ بالسور القصار ق

ونحوهما  {أيها الكافرون   

 
 

 إسناده ضعيف عمارة بن زادان قال الحافظ :قال األلباني :  

صدوق كثير الخطأ . وقد صح الحديث عن عائشة دون ذكر 

تاب السورتين خرجته في صحيح أبي داود وقد مضى في الك

دون ذكر القراءة فيهما وهو رواية ألبي داود 1073  

 
 

 اب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخرهب

رالعشاء اآلخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوت إذ الليل بعد  

 
 

أبي  نا شعبة عن -يعني ابن جعفر  -نا بندار نا محمد  - 1080

عن علي قال : من كل  -وهو ابن ضمرة  -إسحاق عن عاصم 

طه الليل أوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أوله وأوس

 وآخره 

 
 

بيعي اسحق وهو السقال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي  

ويشهد لطرفيه الحديث الذي بعده ويشهد لوسطه حديث 

 مسروق عنها في الصحيحين وغيرهما

 
 

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

 

[   144صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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 نا بحر بن نصر نا عبد هللا بن وهب قال : وحدثني - 1081

  بن أبي قيس حدثه : أنه سألمعاوية بن صالح أن عبد هللا

 عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم كيف كان رسول هللا

لك صلى هللا عليه وسلم يوتر آخر الليل أو أوله ؟ قالت : كل ذ

ت : قد كان يفعل ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره فقل

 الحمد هلل الذي جعل في األمر سعة
 
 

قصى الليل بذكر خبر مختصر غير مت اب األمر بالوتر من آخرب

 ومجمل غير مفسر

 
 

بن نا بندار نا يحيى نا عبيد هللا أخبرني نافع عن ا - 1082

نا عمر ح وثنا الدورقي و الحسن الزعفراني بن محمد قاال : ث

ا حماد بن محمد بن عبيد ثنا عبيد هللا ح وثنا يحيى بن حكيم ثن

ى ر : عن النبي صلمسعدة عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عم

 هللا عليه وسلم قال : اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا

 
 

قد  راب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسب

يسبق ـ علمي ـ إلى وهم من ال يميز بين الخبر المختصر 

مجمل والخبر المتقصى وال يستدل بالمفسر من األخبار على ال

الة عليه وسلم بأن يجعل آخر ص منها إن أمر النبي صلى هللا

 الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر قبل النوم
 
 

 يعني ابن -نا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل  - 1083

عن عطاء بن يسار  -وهو ابن أبي حرملة  -نا محمد  -جعفر 

 عن أبي ذر قال : أوصاني حبيبي بثالث ال أدعهن إن شاء هللا
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الثة ضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثأبدا أوصاني بصالة ال

 أيام من كل شهر

ليه ال أبو بكر : إخبار أبي هريرة أوصاني النبي صلى هللا عق

 وسلم بثالث خرجتها في غير هذا الموضع 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   145صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

تهما في اب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرب

وسلم  البابين المقدمين والدليل على أن النبي صلى هللا عليه

ستيقظ أمر بالوتر قبل النوم آخذا بالوثيقة والحزم تخوفا أن ال ي

من  المرؤ آخر الليل فيوتر آخره وأنه إنما أمر بالوتر آخر الليل

ليل ليل مع الدليل على أن الوتر من آخر القوي على قيام آخر ال

 لمن قوي على القيام آخر الليل
 
 

ريب نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز بخبر غ - 1084

مة عن غريب انا يحيى بن إسحاق السيلحيني ثنا حماد بن سل

ى هللا ثابت عن عبد هللا بن رباح عن أبي قتادة : أن النبي صل

أنام  بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر قبل أنعليه وسلم قال ألبي 

بكر :  فقال لعمر متى توتر ؟ قال : أنام ثم أوتر قال : فقال ألبي

 أخذت بالحزم أو بالوثيقة وقال لعمر : أخذت بالقوة

و ال أبو بكر : هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبق
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 قتادة 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

ثنا  حمد بن يحيى و أحمد بن سعيد الدارمي قاال :ثنا م - 1085

 نا يحيى بن سليم عن عبيد هللا -هو المكي  -محمد بن عباد 

ألبي  عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

أل بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر ثم أنام قال : بالحزم أخذت وس

ر قال قوم من الليل فأوتعمر فقال : متى توتر ؟ فقال : أنام ثم أ

 : فعلي فعلت

  قال محمد بن يحيى في قصة عمر قال : فعل القوي فعلتو

 
 

في قال األلباني : إسناده ضعيف يحيى بن سليم وهو الطائ 

 صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ

 
 

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

 

[   146صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يعني ابن  -حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى  - 1086

 -ريس يعني ابن إد -ح وثنا علي أيضا أخبرنا عبد هللا  -يونس 

نا ح وثا يوسف بن موسى ثنا جرير جميعا عن األعمش ح وث

ن أبو موسى ثنا معاوية ح وثنا يعقوب بن الدوقي نا محمد ب

ماد ثنا ى بن حعبيد قاال : ثنا األعمش ح وثنا أبو موسى نا يحي

عن أبي سفيان عن  -وهو األعمش  -أبو عوانة عن سليمان 
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لم : جابر بن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

ليرقد من خاف منكم أال يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله و

ه فإن ومن طمع منكم أن يستيقظ في آخر الليل فليوتر من آخر

ة فذلك أفضلصالة آخر الليل محضور  

ذا حديث عيسىه  

 فير حديث جرير و أبي عوانة قال : سمعت النبي صلى هللاو

 عليه وسلم

 
 

ل ال اب األمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليب

والنهار وال بعض النهار أيضا الليل  

 
 

 ثنا أحمد بن منيع بخبر غريب غريب ثنا ابن أبي - 1087

هللا  عن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى زائدة ثنا عبيد هللا

 عليه وسلم قال : بادروا الصبح بالوتر 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   147صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بي ثنا أحمد بن منيع و زياد بن أيوب قاال : ثنا ابن أ - 1088

:  نا عاصم األحول عن عبد هللا بن شقيق عن ابن عمرزائدة ث

الوترأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : بادروا الصبح ب  

قال أحمد : بادرو  
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ى ثنا أبو موسى حدثني عبد األعلى نا معمر بن يحي - 1089

بي بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعد الخدري : أن الن

أوتروا قبل أن تصبحواصلى هللا عليه وسلم قال :   

ن ع -يعني ابن المبارك  -نا أبو موسى ثنا أبو عامر نا علي ث

ي يحيى قال : حدثني أبو نضرة العوفي أن أبا سعيد الخدر

 أخبرهم :

وتروا نهم سألوا النبي صلى هللا عليه وسلم عن الوتر فقال : أأ

 قبل الصبح

 
 

ن على أاب الرخصة في الوتر راكبا في السفر وفيه ما دل ب

م يكن الوتر ليست بفريضة إذ النبي صلى هللا عليه وسلم ل

ليهايصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر ع  

 
 

ي ثنا يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب ح وأخبرن - 1090

ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني يونس عن ابن 

ول بيه قال : كان رسشهاب عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن أ

ه توجه هللا صلى هللا عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وج

 ويوتر عليها غير أنه ال يصلي عليها المكتوبة

 
 

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

 

[   148صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح أن يوترب  
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 نا محمد بن يحيى القطعي و أحمد بن المقدام قاال : - 1091

نا ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج ح وثنا محمد بن رافع ث

دي عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ح وثنا أحمد بن منصور الرما

ن ابن ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني أيضا سليما

 ن صلى من الليلموسى ثنا نافع أن ابن عمر كان يقول : م

وسلم  فليجعل آخر صالته وترا فإن رسول هللا صلى هللا عليه

فأن  أمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صالة الليل والوتر

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : الوتر قبل الفجر

ذا حديث القطعيه  

 قال اآلخرون : فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال :و

قبل الفجرأوتروا   

قال الرمادي : فقد ذهبت صالة الليل والوتر و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ي ثنا عبدة بن عبد هللا الخزاعي أنا أبو داود الطيالس - 1092

يد : عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سع

ولم  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أدركه الصبح

فال وتر له  يوتر  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

عد اب ذكر خبر روي عن وتر النبي صلى هللا عليه وسلم بب

 مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم الفجر مجمل غير

جمل أن يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر الم
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 النبي صلى اللهعليه وسلم أوتر بعد طلوع الفجر الثاني
 
 

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

 

[   149صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يوب حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد هللا الخوالني نا أ - 1093

نافع  بن سويد عن عتبة بن أبي حكم عن أبي سفيان طلحة بن

ه عن عبد هللا ابن عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا علي

ء وكان عد العباس ذودا من اإلبل فبعثني إليه بعد العشاوسلم و

ليه في بيت ميمونة بنت الحارث فنام رسول هللا صلى هللا ع

 عليه وسلم فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول هللا صلى هللا

توضأ وسلم فنام غير كبير أو غير كثير ثم قام عليه السالم ف

 الصالة فقمت فأسبغ الوضوء وأقل هراقة الماء ثم افتتح

مني عن فتوضأت فقمت عن يساره وأخلف بيده فأخذ بأذني فأقا

فقامت  يمينه فجعل يسلم من كل ركعتين وكانت ميمونة حائضا

هللا عليه  فتوضأت ثم قعدت خلفه تذكر هللا فقال لها النبي صلى

لي وسلم : أشيطانك أقامك ؟ قالت : بأبي وأمي يا رسول هللا و

انني لذي بعثني بالحق ولي غير أن هللا أعشيطان ؟ قال : إي وا

ركعتي  عليه فأسلم فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة ثم ركع

الصالة الفجر ثم اضطجع على شقه األيمن حتى أتاه بالل فآذنه ب  

 
 

طئ قال األلباني : إسناده ضعيف عتبة بن حكيم صدوق يخ 

 كثيرا وقريب منه أيوب بن سويد
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وتر ى أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أاب ذكر الدليل علب

ر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفج

 األول الذي يكون بعد طلوعه ليل ال نهار ال بعد طلوع الفجر

 الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار مع الدليل على أن النبي

 نصلى هللا عليه وسلم لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه م

اني الوتر بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الث

 الذي يكون بعد إضاءة نهار وال ليل
 
 

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

 

[   150صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 يعني -نا أحمد بن منصور المروزي أخبرنا النضر  - 1094

نا عكرمة بن خالد ابن شميل أخبرنا عباد بن منصور 

إلى  المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : انطلقت

هللا  خالتي فذكر بعض الحديث وقال : ثم قام رسول هللا صلى

ره فلبث عليه وسلم إلى المسجد فقام يصلي فيه فقمت عن يسا

أريد أن  يسيرا حتى إذا علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أني

ى يمينه بناصيتي فجرني حتى جعلني علأصلي بصالته فأخذ 

ليل فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما كان عليه من ال

 صلى مثنى ركعتين ركعتين فلما طلع الفجر األول قام رسول هللا

ن وأوتر هللا عليه وسلم فصلى تسع ركعات يسلم في كل ركعتي

لم بواحدة وهي التاسعة ثم إن رسول هللا صلى هللا عليه وس

م إن مسك حتى أضاء الفجر جدا ثم قام فركع ركعتي الفجر ثأ

بالل  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وضع جنبه فنام ثم جاء
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 فذكر الحديث بطوله

كبيرال أبو بكر : قد خرجت ألفاظ خبر بن عباس في كتاب الق  

بي ال أبو بكر : ففي خبر سعيد بن جبير ما دل على أن النق

ل طلوع ما أوتر بعد طلوع الفجر األول قبصلى هللا عليه وسلم إن

ر هو الفجر الثاني والفجر هما فجران فاألول طلوعه بليل واآلخ

نت الذي يكون بعد طلوعه نهار وقد أمليت في المسألة التي ك

عة أمليتها على بعض من اعترض على أصحابنا أن الوتر برك

م سلغير جائز األخبار التي رويت عن النبي صلى هللا عليه و

 في الوتر بثالث وبينت عللها في ذلك الموضع

 عليه ال أبو بكر : ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى هللاق

سألة علة وسلم في القنوت في الوتر وقد كنت بينت في تلك الم

ر خبر أبي بن كعب عن النبي صلى هللا عليه وسلم في ذك

ع أن ضالقنوت في الوتر وبينت أسانيدها وأعلمت في ذلك المو

ي ذكر القنوت في خبر أبي غير صحيح على أن الخبر عن أب

 أيضا غير ثابت في الوتر بثالث

 قد روي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسنو

ي بن علي أن النبي صلى هللا عليه وسلم علمه دعاء يقوله ف

 قنوت الوتر 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف من أجل عباد   

 
 

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

 

[   151صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ا ن -يعني ابن آدم  -حدثناه محمد بن رافع نا يحيى  - 1095

إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي 

ى الحوراء عن الحسن بن علي قال : حفظت من رسول هللا صل

هن أقولهن عند القنوتهللا عليه وسلم كلمات علمني  

نا ناه يوسف بن موسى و زياد بن أيوب قاال : ثنا وكيع ثث

راء يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحو

 عن الحسن بن علي قال :

قنوت  لمني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات أقولهن فيع

لني والوتر : اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وت

فإنك  فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت

بنا تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت ر

ذل وتعاليت هذا لفظ حديث وكيع غير أن يوسف قال : إنه ال ي

 من واليت لم يذكر الواو

ذل قال ابن رافع : إنك تقضي ولم يذكر الفاء وقال : إنه ال يو

اوولم يذكر الو  

يل عن نا يوسف بن موسى ثنا عبيد هللا بن موسى عن إسرائث

أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن 

 الحسن بن علي فذكر الحديث بمثله

ي هذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم فو

 قصة الدعاء ولم يذكر القنوت وال الوتر 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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[   152صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة قال : سمعت اب - 1096

ن زريع أبي مريم وثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني نا يزيد ب

ن نا شعبة ح وثنا أبو موسى نا محمد بن جعفر ثنا شعبة ع

 بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال : سألت الحسن بنبريد 

ل : علي عالم تذكر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ فقا

 كان يعلمنا هذا الدعاء : اللهم اهدني فيمن هديت بمثل حديث

 وكيع في الدعاء ولم يذكر القنوت وال الوتر

حاق شعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق و أبو إس و

علم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه اللهم إال أن ال ي

يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من 

روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن 

أنه  روى عنه ولو ثبت الخبر عن النبي صلى هللا عليه وسلم

الفة ي مخأمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجز عند

 خبر النبي ولست أعلمه ثابتا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   153صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ة وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب و أبي سلم - 1097

لم سبن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن النبي صلى هللا عليه و
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على  لم يكن يقنت إال أن يدعوا لقوم على قوم فإذا أراد أن يدعو

ة من قوم أو يدعو لقوم قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثاني

 صالة الفجر

ناه عمرو بن علي و محمد بن يحيى قاال ثنا أبو داود نا ث

 إبراهيم بن سعد عن الزهري :

ن الته عص -شيخ من أهل الكوفة  -قد روى العالء بن صالح و

 زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى :

ازب نه سأله عن القنوت في الوتر فقال : حدثنا البراء بن عأ

 قال : سنة ماضية

ن ناه محمد بن العالء بن كريب نا محمد بن بشر نا العالء بث

 صالح

في  هذا الشيخ العالء بن صالح وهم في هذه اللفظة في قوله :و

ابه ما  في الوتر فلعله انمحى من كتالوتر وإنما هو في الفجر ال

انت بين الفاء والجيم فصارت الفاء شبه الواو والجيم ربما ك

الوتر  صغيرة تشبه التاء فلعله لما رأى أهل بلده يقنتون في

من  وعلماؤهم ال يقنتون في الفجر توهم أن خبر البراء إنما هو

 القنوت في الوتر

ل :زبيد اليمامي قا ا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عنن  

قال سنة ألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القنوت في الفجر فس

 ماضية

خبر أن سفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العالء بن صالح فف

 في سؤال زبيد بن أبي ليلى إنما كان عن القنوت في الفجر ال

 الوتر فأعلمه أنه سنة ماضية ولم يذكر أيضا البراء

هما إماما أهل زمانهما في الحديث  -و شعبة  قد روى الثوريو

عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء  -
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 أن النبي قنت في الفجر
 
 

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

 

[   154صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ة عن ثناه سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان و شعب - 1098

مرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء : أن ع

 النبي صلى هللا عليه وسلم قنت في الفجر
 
 

ن ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو ب - 1099

 مرة قال : سمعت ابن أبي ليلى حدثني البراء بن عازب : أن

الصبحرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقنت في المغرب و  

أه أحمد بن عبدة ثنا أبو داود نا شعبة عن عمرو بن مرة أنب ان

 قال : سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن البراء بن عازب

لمغربن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقنت في الصبح واأ  

 هذا هو الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى هللاف

 عليه وسلم ال على ما رواه العالء بن صالح

في  ر يحفظ في القنوت في الوتر عن أبي بن كعبأعلى خبو

 عهد عمر بن الخطاب موقوفا أنهم كانوا يقنتون بعد النصف

 يعني من رمضان

 
 

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

 

[   155صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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 نا الربيع بن سليمان المرادي نا عبد هللا بن وهب - 1100

 يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير : أنأخبرني 

وكان في عهد عمر بن الخطاب  -عبد الرحمن بن عبد القاري 

ي أن عمر خرج ليلة ف -مع عبد هللا بن األرقم على بيت المال 

رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف 

ه بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفس

ني الرجل فيصلي بصالته الرهط فقال عمر : وهللا إويصلي 

أظن لو جمعنا هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم عمر 

على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان فخرج 

 عمر عليهم والناس يصلون بصالة قارئهم فقال عمر : نعم

ريد ي -البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون 

رة في فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكف -آخر الليل 

كذبون النصف : اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك وي

وبهم رسلك وال يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قل

الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق ثم يصلي على 

اع من ن بما استطالنبي صلى هللا عليه وسلم ويدعو للمسلمي

عنة خير ثم يستغفر للمؤمنين قال : وكان يقول إذا فرغ من ل

ات الكفرة وصالته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمن

عى ومسألته : اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نس

 ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن

جدا عاديت ملحق ثم يكبر ويهوى سا  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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لوتر اب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين إذ اب

صالته بالليل شفعا ال وتر مرتين تصير  

 
 

 رو نا عبد هللا بننا أحمد بن المقدام نا مالزم بن عم - 1101

بدر عن قيس بن طلق قال : زارنا أبي في يوم من رمضان 

حدر إلى فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم ان

 مسجده فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر ثم قدم رجال من

لى هللا أصحابه فقال : أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول هللا ص

ان في ليلة عليه وسلم يقول : ال وتر  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   157صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الرخصة في الصالة بعد الوترب  

 
 

نا أبو موسى محمد بن المثنى نا ابن أبي عدي نا  - 1102

ن ن هاروهشام ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يزيد ب

:  أخبرنا هشام بن أبي عبد هللا عن يحيى عن أبي سلمة قال

قالت سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف
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ر ثم : كان يصلي ثالث عشر ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوت

صلي يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع وي

 ركعتين بين النداء واإلقامة

حديث أبي موسى ذا لفظه  

صلى قال الدورقي في حديثه : ويوتر بركعة فإذا سلم كبر فو

فجر ركعتين جالسا ويصلي ركعتين بين األذان واإلقامة من ال  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

يعني ابن  -نا أحمد بن المقدام العجلي نا بشر  - 1103

: نا أبو سلمة عن أبي نضرة عن ابن عباس قال  -المفضل 

وسلم  زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي صلى هللا عليه

غ فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسحر طويل فأسب

ى جنبه الوضوء ثم قام يصلي فقمت فتوضأت ثم جئت فقمت إل

نه فلما علم أني أريد الصالة معه أخذ بيدي فحولني عن يمي

ى سمعت فأوتر بتسع أو سبع ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حت

 ضفيزه ثم أقيمت الصالة فانطلق فصلى

هذا  ال أبو بكر : هاتان الركعتان اللتان ذكرهما بن عباس فيق

لى هللا الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين كان النبي ص

مل أن عليه وسلم يصليهما بعد الوتر كما أخبرت عائشة ويحت

الة ما قبل صيكون أراد بهما ركعتي الفجر اللتين كان يصليه

 الفريضة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

سمع ضفيزه أي غطيطهو  
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 عليه اب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي صلى هللاب

يصليهما بعد الوتر وسلم  

 
 

 ا أبو داود نا أبو حرة عن الحسن عن سعدنا بندار ن - 1104

هللا  بن هشام األنصاري : أنه سأل عائشة عن صالة النبي صلى

ه وسلم عليه وسلم بالليل فقالت : كان رسول هللا صلى هللا علي

ه إذا صلى العشاء تجوز بركعتين ثم ينام وعند رأسه طهور

كعتين ثم وسواكه فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بر

وتر قوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ويي

 صلى بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس فلما أسن رسول هللا

بعة هللا عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسا

كافرون قل يا أيها ال }ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بـ 

  {إذا زلزلت  }و  {

 
 

د ناده ضعيف أبو حرة اسمه واصل بن عبقال األلباني : إس 

 الرحمن قال الحافظ : كان يدلس عن الحسن
 
 

ثنا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل نا  - 1105

 عمارة بن زاذان نا ثابت عن أنس قال : كان النبي صلى هللا

بع عليه وسلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بس

This file was downloaded from QuranicThought.com



بالرحمن و الواقعة وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ  

يا  قل }و  {إذا زلزلت  }ال أنس : ونحن نقرأ بالسور القصار ق

ونحوهما  {أيها الكافرون   

 
 

ما قال األلباني : إسناده ضعيف عمارة بن زاذان كثير الخطأ ك 

 في التقريب وقريب منه مؤمل بن اسماعيل

 
 

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

 

[   159صفحة  - 2] جزء    صحيح ابن خزيمة    

 
 

يريد  اب ذكر الدليل على أن الصالة بعد الوتر مباحة لجميع منب

عليه  وان الركعتين اللتين كان النبي صلى هللا الصالة بعده

 عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة النبي صلى هللا

وسلم دون أمته إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد أمرنا 

يضةعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة ال أمر إيجاب وفربالرك  

 
 

نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي حدثني  - 1106

عن شريح بن عبيد عن عبد  -وهو ابن صالح  -معاوية 

ل هللا الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسو

يه لصلى هللا عليه وسلم قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا ع

حدكم وسلم في سفر فقال : إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أ

 فليركع ركعتين فإن استيقظ وإال كانتا له 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح لغيره   
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هما من السننماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيج  

 
 

اب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعاب  

 
 

نا بشر بن معاذ العقدي و محمد بن عبد األعلى  - 1107

دار و يحيى الصنعاني قاال : ثنا يزيد بن زريع نا سعيد ح وثنا بن

د بن بن حكيم و الدورقي قالوا : ثنا يحيى بن سعيد عن سعي

 التيمي ح وثنا هارون بنسعيد بن أبي عروبة و سليمان 

ن إسحاق الهمداني ثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة كالهما ع

:  قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت

ن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ركعتا الفجر خير م

 الدنيا جميعا

يعاقال الصنعاني في ركعتي الفجر : هما خير من الدنيا جمو  

الدنيا  ي حديث يحيى بن سعد قال : ركعتا الفجر أحب إلي منفو

 جميعا

سعيد  نا محمد بن أسلم نا عبيد هللا بن موسى نا إسرائيل عنث

 بن أبي عروبة نحوه

 
 

لمصطفى اب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي اب

عليه وسلم صلى هللا  
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ن يعني اب -ص نا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا حف - 1108

عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن  -غياث 

ى عائشة قالت : ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إل

ى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر وال إل

 غنيمة

 
 

-------------------------------------  
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وافل اب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها الخير النب

النافلة الفريضة إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة و دون خير

 جميعا

 
 

شر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الرحمن بن ب - 1109

 -عيد وهو ابن س -بن الحكم و يحيى بن حكيم قالوا ثنا يحيى 

 طاء عن عبيد بن عمير عن عائشة :عن ابن جريج حدثني ع

نوافل أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن على شيء من ال

 أشد منه معاهدة على الركعتين قبل الصبح

قال يحيى بن حكيم : قال أخبرني عبيد بن عميرو  

 
 

ر اب األمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب ال أمب

 فرض وإيجاب

 
 

ن يعني اب -ن إبراهيم الدورقي نا مرحوم نا يعقوب ب - 1110
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ال عن خالد عن عبد هللا بن شقيق عن ابن عمر ق -عبد العزيز 

ي ليلة : كنت بين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبين أعراب

لى هللا فقال األعرابي : يا رسول هللا كيف صالة الليل ؟ فقال ص

دة عليه وسلم : مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فاسجد سج

 واسجد سجدتين قبل صالة الغداة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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اب وقت ركعتي الفجرب  

 
 

 نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن - 1111

ابن عمر قال : عمر بن دينار عن ابن شهاب عن سالم عن 

بي صلى أخبرتني حفصة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم أن الن

 هللا عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا أضاء الفجر

 
 

نبي اب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالب

 المصطفى صلى هللا عليه وسلم إذ اتباع السنة افضل من

لفجرويل الركعتين قبل ااالبتداع على ما يأمر القصاص من تط  

 
 

ابن  يعني -قال ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد  - 1112

عن أنس بن سيرين قال : قلت البن عمر : أرأيت  -زيد 
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 الركعتين قبل صالة الغداة أطيل فيهما القراءة ؟ قال : كان

لغداة كأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي الركعتين قبل ا

يه األذان بأذن  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ثقفي يعني ابن ال -ثنا محمد بن الوليد ثنا عبد الوهاب  - 1113

بد قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني محمد بن ع -

الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة وثنا أبو عمار ثنا 

ثنا عبد عبد هللا بن نمير ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ح و

عيد عن  بن سعيد األشج ثنا أبو خالد جميعا عن يحيى بن سهللا

محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة وهذا حديث محمد 

ه وسلم بن الوليد أنها كانت تقول : كان رسول هللا صلى هللا علي

يهما بأم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى إني ألقول : قرأ ف

 الكتاب ؟

ء ؟حتى أقول : هل قرأ فيهما بشي قال أبو عمار في حديثه :و  

 
 

-------------------------------------  
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قل يا أيها  }و  {قل هو هللا أحد  }اب استحباب قراءة ب

في الركعتين قبل الفجر {الكافرون   

 
 

 يثنا بندار نا إسحاق بن يوسف األزرق ثنا الجرير - 1114
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لى عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول هللا ص

عصر ال هللا عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل ال

يدعهما قالت : وكان يقول : نعمة السورتان يقرأ بهما في 

  {رون قل يا أيها الكاف }و  {قل هو هللا أحد  }ركعتين قبل الفجر 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ية اب إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآب

واحدة سوى فاتحة الكتاب ضد قول من زعم انه ال يجزئ أن 

يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثالث آيات سوى 

 الفاتحة
 
 

ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا أبو خالد ثنا  - 1115

بن عن ا -عيد بن يسار وهو س -عثمان بن حكيم عن ابن يسار 

قرأ عباس قال : أكثر ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

زل قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أن }في ركعتي الفجر : 

اب قل يا أهل الكت }إلى آخر اآلية وفي األخرى :  {إلى إبراهيم 

نا وا بأاشهد }إلى قوله :  {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 

{مسلمون   

 
 

-------------------------------------  
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بح وقبل اب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صالة الصب
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فاتتا صالة الصبح طلوع الشمس إذا  

 
 

 ثنا الربيع بن سليمان المرادي و نصر بن مرزوق - 1116

ن سعد : ثنا أسد بن موسى ثنا الليث ببخبر غريب غريب قاال 

أنه  حدثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن عمرو :

ن ركع صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح ولم يك

قام  ركعتي الفجر فلما سلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

نظر إليه فركع ركعتي الفجر ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

ينكر ذلك عليهفلم   

عيد عن نا أبو الحسن عمر بن حفص ثنا سفيان عن سعد بن سث

 محمد بن إبراهيم عن قيس جد سعد :

صلي نه صلى مع النبي صلى هللا عليه وسلم الصبح ثم قام يأ

عتان : ركعتين فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : ما هاتان الرك

اتان ما فهما هفقال : يا رسول هللا ركعتا الفجر لم أكن صليته

 قال فسكت عنه النبي صلى هللا عليه وسلم 

 
 

أبا  قال األعظمي : إسناده صحيح ولرواية سعد بن سعيد انظر 

وإسنادها ضعيف 1267داود   

 
 

-------------------------------------  
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رءإذا نسيهما الماب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس ب  
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 ثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي و عبد القدوس - 1117

وهذا لفظ حديث عبد  -بن محمد بن شعيب بن الحبحاب 

 نا همام نا قتادة -يعني ابن عاصم  -حدثني عمرو  -القدوس 

 عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة : أن

ر سي ركعتي الفجالنبي صلى هللا عليه وسلم قال : من ن

 فليصلهما إذا طلعت الشمس 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

نهما اب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام المرء عب

بعد طلوع الشمس فلم يستيقظ إال  

 
 

ان ثنا ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا يزيد بن كيس - 1118

 هللا صلى هللا أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول

ل هللا عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال رسو

هذا  صلى هللا عليه وسلم : ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن

ثم صلى  منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ

 سجدتين حين أقيمت الصالة وصلى الغداة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

بعد ركعتي الفجراب الدعاء ب  

 
 

أبي  يعني ابن -ثنا محمد بن خلف العسقالني ثنا آدم  - 1119

لى عن نا محمد بن أبي لي -يعني ابن الربيع  -ثنا قيس  -إياس 
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إلى  داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال : بعثني العباس

يت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأتيته ممسيا وهو في ب

ه وسلم الحارث فقام رسول هللا صلى هللا علي خالتي ميمونة بنت

أسألك  يصلي من الليل فلما صلى ركعتي الفجر قال : اللهم إني

رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها 

ي شعثي وترد بها الغي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائب

وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي 

 ا رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطنيوتلهمني به

 إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف

اء كرامتك في الدنيا واآلخرة اللهم إني أسألك الفوز عند القض

لى ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة األنبياء والنصر ع

األعداء اللهم أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي 

وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي األمور ويا شافي 

ير الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السع

 ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي

 وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من

يه فعبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك 

ين وأسألك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضال

 وال مضلين حربا ألعدائك سلما ألوليائك نحب بحبك الناس

ابة ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك االستج

وهذا الجهد وعليك التكالن وال  -أو اإلجابة شك ابن خلف  -

د الحبل الشديدة واألمر الرشيحول وال قوة إال باهلل اللهم ذا 

أسألك األمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين 

ت الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأن

ذي تفعل ما تريد سبحان الذي تعطف العز وقال به سبحان ال
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 له لبس المجد وتكرم به سبحان الذي ال ينبغي التسبيح إال

لنعم صى كل شيء فعلمه سبحان ذي الفضل واسبحان الذي أح

ورا سبحان ذي القدرة والكرم اللهم اجعل لي نورا في قلبي ون

عري في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في ش

 ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في

عظامي ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني 

ي ي ونورا من فوقي ونورا من تحتي اللهم زدنونورا عن شمال

 نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا 

 
 

ن قال األلباني : إسناده ضعيف محمد وهو ابن عبد الرحمن ب 

 أبي ليلى سيئ الحفظ جدا كما قال الحافظ
 
 

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

 

[   167صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

استحباب االضطجاع بعد ركعتي الفجر ابب  

 
 

ثنا  ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا عبد الواحد بن زياد - 1120

 األعمش عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه

نه وسلم : إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمي

د فقال له مروان بن الحكم : أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسج

ريرة تى يضطجع قال : فبلغ ذلك ابن عمر فقال : أكثر أبو هح

وجبنا  فقيل له : هل تنكر مما يقول شيئا ؟ قال : ال ولكنه اجترأ

ا فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : ما ذنبي إن كنت حفظت ونسو  
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   168صفحة  - 2] جزء  صحيح ابن خزيمة      

 
 

لية ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا إسماعيل بن ع - 1121

ن عن أبي نضرة عن اب -وهو أبو سلمة  -عن سعيد بن يزيد 

ليه عباس قال : زرت خالتي فوافقت ليلة النبي صلى هللا ع

تى وسلم فذكر الحديث وقال : ثم صلى ركعتين ثم اضطجع ح

الصالة فخرج فصلى سمعت ضفيزه ثم أقيمت  

 
 

ل اب الرخصة في ترك االضطجاع بعد ركعتي الفجر والدليب

عد على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أمر باالضطجاع ب

ة ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد ال أمر فرض وإيجاب والرخص

 في الحديث بعد ركعتي الفجر

 
 

 ننا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان ع - 1122

 سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة

ي الفجر قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ركعت

قوم فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع حتى ي

 للصالة
 
 

-------------------------------------  
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[   169صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل من النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد اإلقامة ضد قواب ب

تصليان و اإلمام يصلي الفريضة زعم أنهما  

 
 

نا أنا األستاذ اإلمام أبو طاهر نا أبو بكر ابن خزيمة ث - 1123

 محمد بن بشار و عمرو بن علي و محمد بن عمرو بن العباس

د بن : ثنا محم -قال محمد بن عمرو ثنا غندر وقال اآلخران  -

ل قا -جعفر قال بندار قال : ثنا شعبة قال : سمعت ورقاء و 

عن عمرو بن دينار عن  -اآلخران : عن شعبة عن ورقاء 

و  عطاء بن يسار عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه

 سلم قال : إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوبة

اق ثنا بن إسحنا يعقوب الدورقي ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا ث

عمرو بن دينار قال : سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي 

 هريرة : عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمثله

 
 

ن ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن صالح ب - 1124

ة رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : أقيمت الصال

وقال :  ذبنيولم أصل الركعتين فرآني وأنا أصليهما فنهاني فج

الح بن يعني ص -تريد أن تصلي للصبح أربعا ؟ قيل ألبي عامر 

: النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ قال : نعم -رستم   

 نا أبو عمار نا النضر بن شميل عن أبي عامر عن ابن أبيث

 ملكية عن ابن عباس قال :

صلى هللا  قيمت الصالة فقمت أصلي ركعتين فجذبني رسول هللاأ

وقال : أتصلي الغداة أربعا  عليه وسلم  
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لخزاز قال األلباني : إسناده ضعيف صالح بن رستم أبو عامر ا 

 كثير الخطأ

 
 

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

 

[   170صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يد يعني ابن ز -ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد  - 1125

 يعني ابن عباد -ن عبدة قال : أخبرنا عباد ح وثنا أحمد ب -

ياد ح و ثنا أحمد بن عبدة أيضا عن عبد الواحد بن ز -المهلبي 

ني ح و ثنا محمد بن عبد هللا بن يزيد المقرئ نا الفزاري يع

نا مروان بن معاوية ح و ثنا أحمد بن منيع نا أبو معاوية ح وث

ى د بن يحيبندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ح و ثنا محم

ني يع -القطعي نا محمد بن بكر أخبرنا شعبة كلهم عن عاصم 

 عن عبد هللا بن سرجس قال : جاء رجل ورسول هللا -األحول 

لما قضى صلى هللا عليه وسلم في صالة الصبح فركع ركعتين ف

هما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته قال يا فالن أيت

فظ حديث ليت لنفسك ؟ هذا لصالتك التي صليت معنا أو التي ص

 حماد بن زيد

 
 

 ثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب قال : - 1126

 - عن شريك بن عبد هللا -يعني األنصاري  -ثنا محمد بن عمار 

ه عن أنس قال : خرج النبي صلى هللا علي -وهو ابن أبي نمر 

العجلة وسلم حين أقيمت الصالة فرأى ناسا يصلون ركعتين ب

This file was downloaded from QuranicThought.com



مت ال : أصالتان معا ؟ فنهى أن يصلي في المسجد إذا أقيفق

 الصالة

ن نا محمد بن عقيل نا حفص بن عبد هللا حدثني إبراهيم بث

 طهمان عن شريك عن أنس بمثله إلى قوله :

صالتان معا ؟ لم يزد على هذاأ  

ال محمد بن إسحاق : روى هذا الخبر مالك بن أنس و ق

ي نمر عن أبي سلمة إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أب

مرسال وروى إبراهيم بن طهمان عن شريك كال الخبرين عن 

 أنس وعن أبي سلمة جميعا

يم بن دثنا بهما محمد بن عقيل ثنا حفص بن عبد هللا نا إبراهح

ر ابن طهمان باإلسنادين جميعا منفردين خبر أنس منفردا و خب

 سلمة منفردا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

افظ : باني : ابن أبي نمر من رجال الشيخين لكن قال الحال األلق

 صدوق يخطئ

 
 

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

 

[   171صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب صالة التطوع بالليلج  

 
 

بااب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعد ما كان فرضا واجب  
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ينا و قرأ عل -ثنا يحيى بن سعيد  نا محمد بن بشار - 1127

ن أبي نا سعيد بن أبي عروبة وثنا بندار أيضا نا اب -من كتابه 

عدي عن سعيد ح و ثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة 

ثنا عن سعيد ح وثنا بندار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي ح و

ة أحمد بن المقدام نا محمد بن سواء عن سعيد جميعا عن قتاد

م زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال : أتيت على حكيعن 

تأذنا بن أفلح فانطلقت أنا وهو إلى عائشة رضي هللا عنها فاس

سول هللا فأدخلنا عليها فقلنا : يا أم المؤمنين نبئيني عن خلق ر

ي قوله تعن -صلى هللا عليه وسلم فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ 

: بلى قالت : فإن خلق قال  - {وإنك لعلى خلق عظيم  }: 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان القرآن فقلت : يا أم

لم فقالت المؤمنين نبئيني عن قيام رسول هللا صلى هللا عليه وس

لى ؟ قال فقلت : ب {يا أيها المزمل  }: ألست تقرأ هذه السورة 

ي هللا قالت : فإن هللا فرض القيام في أول هذه السورة فقام نب

م  عليه وسلم وأصحابه حوال حتى انتفخت أقدامهصلى هللا

وأمسك خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم أنزل هللا 

عد التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا ب

بن فريضة ثم ذكروا الحديث وفي آخر الحديث قال : فأتيت ا

 عباس فأخبرته بحديثها فقال : صدقت

 
 

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

 

[   172صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

تطوعا  اب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرضب
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كان  التطوع ثانيا فيفرض الفرض األول كما وجائز أن ينسخ

 االبتداء فرضا
 
 

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عثمان بن عمر  - 1128

زهري عن عروة عن عائشة ح وثنا محمد أخبرنا يونس عن ال

ابن  يعني -بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني 

 قال قال عروة قالت عائشة : إن رسول هللا صلى هللا -شهاب 

ى عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصل

ليلة رجال بصالته فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت ال

لما كانت أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا بصالته فالثالثة كثر 

هللا  الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول

كمن صلى هللا عليه وسلم فطفق رجال منهم ينادون الصالة ف

لما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى خرج لصالة الفجر ف

هللا  دقضى صالة الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحم

كني وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ول

 خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل فتعجزوا عنها

ذا لفظ حديث الدورقيه  

 
 

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

 

[   173صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اعتادهاب كراهة ترك صالة الليل بعدما كان المرؤ قد ب  

 
 

ني ابن يع -نا يونس بن عبد األعلى الصدفي ثنا بشر  - 1129
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مد بن عن األوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير ح وثنا أح -بكر 

 يزيد بن عليل المقري و أحمد بن عيسى بن يزيد اللخمي

ى بن التنيسي قاال حدثنا عمر بن أبي سلمة األوزاعي ثنا يحي

ان عمر بن الحكم بن ثوب أبي كثير عن عمر بن أبي سلمة عن

قال  حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عمر بن العاص قال :

قوم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تكن مثل فالن كان ي

 الليل فترك قيام الليل

 ال ال يونس قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : يا عبد هللاق

 تكن

 
 

طوعا ال فرضااب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تب  

 
 

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

 

[   174صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بد نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد العزيز بن ع - 1130

الصمد نا منصور ح وثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن 

ي منصور ح وثنا عمرو بن علي و يعقوب بن إبراهيم الدورق

حيى : ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور ح وثنا ي قاال

ن بن حكيم نا أبو داود نا األحوص عن منصور عن أبي وائل ع

سلم عبد هللا بن مسعود : أن رجال أتى النبي صلى هللا عليه و

لى هللا فقال : إن فالنا نام البارحة عن الصالة فقام رسول هللا ص

-أو في أذنيه  -نه عليه وسلم : ذاك شيطان بال في أذ  

ذا لفظ حديث أبي موسىه  
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ها على اب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدب

عن نفسه نشيطا طيب النفس يحل عقدة الشيطان النائم فيصبح  

 
 

 ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد الجبار بن - 1131

رج األعالعالء قاال : ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن 

ل : يعقد عن أبي هريرة : يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم قا

دة الشيطان على قافيه رأس أحدكم ثالث عقد إذا هو نام كل عق

هللا  يضرب عليه يقول : عليك ليل طويل فإن استيقظ فذكر

عقد انحلت عقدة وإن توضأ انحلت عقدتان فإذا صلى انحلت ال

سالنصبح خبيث النفس كفأصبح نشيطا طيب النفس وإال أ  

ذا لفظ حديث الدورقيه  

 
 

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

 

[   175صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب ذكر الدليل على أن ركعتين من صالة الليل بعد ذكر هللاب

فية العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قا والوضوء تحالن

 النائم
 
 

ح نا علي بن قرة بن حبيب بن يزيد بن مطرح الرما نا - 1132

ي أبي أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن عن أب

د إذا هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إن العب

هللا  نام عقد الشيطان عليه ثالث عقد فإن تعار من الليل فذكر

ت عتين حلحلت عقدة فإن توضأ حلت عقدتان فإن صلى رك
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 العقد كلها فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين
 
 

قدة على اب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعب

طان قافية الرجال بالليل وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشي

 بذكر هللا والوضوء والصالة كالرجل سواء

 
 

بي ثنا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن غياث نا أ - 1133

ول : نا األعمش قال : سمعت أبا سفيان يقول : سمعت جابرا يق

ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من ذكر وال أنثى إ

 انحلت على رأسه جرير معقود حين يرقد فإن استيقظ فذكر هللا

 عقدة فإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد

يان بي سفنا محمد ثنا عبيد هللا عن شيبان عن األعمش عن أث

 عن جابر

ال ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما من ذكر وال أنثى إق

فيفا عليه جرير معقود حين يرقد بالليل بمثله وزاد وأصبح خ

 طيب النفس قد أصاب خيرا

ال أبو بكر : الجرير : الحبل ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   176صفحة  - 2يح ابن خزيمة    ] جزء صح   

 
 

الة اب ذكر البيان على أن صالة الليل أفضل الصالة بعد صب
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 الفريضة
 
 

نا ثنا يوسف بن موسى و محمد بن عيسى قاال : حدث - 1134

د جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حمي

 عليه هللا بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى

د وسلم وقال يوسف : يرفعه قال : سئل أي صالة أفضل بع

ل المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفض

يام بعد الصالة بعد المكتوبة الصالة في جوف الليل وأفضل الص

 شهر رمضان شهر هللا المحرم

 
 

ة الى اب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربب

وتكفير السيئات ومنهاة عن األثم عز وجلهللا   

 
 

 نا محمد بن سهل بن عسكر ثنا عبد هللا بن صالح - 1135

ية بن وثنا زكريا بن يحيى بن إبان ثنا أبو صالح حدثني معاو

ي صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخوالني عن أب

أمامة الباهلية : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : 

لكم إلى  كم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربةعلي

 ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن اإلثم 

 
 

قال األلباني : حديث حسن بشواهده خرجته في المشكاة  

 واإلرواء

 
 

-------------------------------------  
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[   177صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يام ن كان المرؤ وجعا مريضا إذا قدر على القاب قيام الليل وإب

والمرض مع الوجع  

 
 

نا علي بن سهل الرملي نا مؤمل بن إسماعيل عن  - 1136

 سليمان بن المغيرة نا ثابت عن أنس قال : وجد رسول هللا

ا رسول صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل : ي

حمد ا إني على ما ترون بهللا إن أثر الوجع عليك لبين قال : أم

 هللا قد قرأت البارحة السبع الطوال 

 
 

إن قال األلباني : إسناده ضعيف مؤمل صدوق سيئ الحفظ و 

3995شئت التفصيل ففي الضعيفة   

 
 

اب استحباب صالة الليل قاعدا إذا مرض المرؤ أو كسلب  

 
 

عت نا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا شعبة قال : سم - 1137

: قالت  بن خمير قال : سمعت عبد هللا بن أبي موسى يقوليزيد 

ليه لي عائشة : ال تدع قيام الليل فإن رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم كان ال يذره وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا

نا به علي بن مسلم وقال : إذا مل أو كسلث  

ال أبو بكر : هذا الشيخ عبد هللا هو عندي الذي يقول له ق

ون والشاميون : عبد هللا بن أبي قيس روى عنه المصري

 معاوية ابن صالح أخبارا 
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قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

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

 

[   178صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

وقد روى أبو بكر بن عبد هللا بن أبي مريم قال :  - 1138

دثنه د هللا بن أبي قيس عن أمهات المؤمنين : أنهن ححدثني عب

مما  أن هللا عز وجل دل نبيه على دليل فقال لهن : أدللنني على

 دل هللا عليه نبيه فقلن إن هللا دل نبيه على قيام الليل

ابن أبي  يعني -دثناه محمد بن يحيى نا أبو المغيرة نا أبو بكر ح

س وهو ابن أبي قي -حيى قال ابن ي -حدثني عبد هللا  -مريم   

 
 

قال األلباني : أبو بكر بن أبي مريم كان اختلط   

 
 

اب استحباب إيقاظ المرء لصالة الليلب  

 
 

 يعني ابن -ثنا محمد بن علي بن محرز نا يعقوب  - 1139

يم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني حك -إبراهيم بن سعد 

سين علي بن الحبن حكيم بن عباد بن حنيف عن ابن شهاب أن 

الب أخبره أن أباه الحسين بن علي حدثه أن أباه علي بن أبي ط

ى أخبره قال : دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على وعل

ه فلما فاطمة من الليل فقال لنا : قوما فصليا ثم رجع إلى بيت

مضى هوي من الليل رجع فلم يسمع لنا حسا فقال : قوما 

وهللا ما  ك عيني فقلت : يا رسول هللافصليا قال فقمت وأنا أعر
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بعثنا بعثنا نصلي إال ما كتب هللا لنا إنما أنفسنا بيد هللا إذا شاء ي

لى فولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يضرب بيده ع

ان وكان اإلنس }فخذه وهو يقول : ما نصلي إال ما كتب هللا لنا 

  {أكثر شيء جدال 

 
 

حسنقال األلباني : إسناده    

 
 

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

 

[   179صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ثنا محمد بن رافع نا حجين بن المثنى أبو عمير  - 1140

ن عن عقيل عن ابن شهاب ع -يعني ابن سعد  -حدثنا الليث 

افع كذا قال لنا ابن ر -علي بن الحسين أن حسن بن علي حدثه 

عن علي بن أبي طالب : أن رسول  -ن علي حدثه أن حسن ب

لى هللا هللا صلى هللا عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول هللا ص

ا أنفسنا عليه وسلم فقال : أال تصلون ؟ فقلت : يا رسول هللا إنم

 صلى هللا بيد هللا فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول هللا

وهو  شيئا ثم سمعتهعليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي 

  { وكان اإلنسان أكثر شيء جدال }مدبر يضرب فخذه ويقول : 

 
 

سن قال األلباني : إسناده صحيح والتردد في راويه هل هو الح 

 أو الحسين ال يضر ألن الحسن أخ الحسين !
 
 

اب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام اللليلب  
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-------------------------------------  

 

[   180صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن  - 1141

 منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن

لم : أبي مسعود األنصاري قال : قال رسول صلى هللا عليه وس

 من قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

 
 

ائة اب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صالة الليل إذ قارئ مب

يكتب من الغافلين آية في ليلة ال  

 
 

ثنا أحمد بن سعيد الدارمي نا علي بن الحسن بن  - 1142

 شقيق أخبرنا أبو حمزة عن األعمش عن أبي صالح عن أبي

على  هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حافظ

في  لوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأهؤالء الص

تين وقال ليلة مائة آية لم يكتب من الغافلين أو لم يكتب من القان

حان هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أفضل الكالم أربعة سب

 والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر 

 
 

رجته د خقال األلباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين وق 

643في الصحيحة   

 
 

لقانتين اب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من اب

 المخلصين
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بد نا محمد بن يحيى نا سعد بن عبد الحميد أخبرنا ع - 1143

 الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن ابن سليمان

سلم األغر قال قال أبو هريرة : قال رسول هللا صلى هللا عليه و

صلى  : من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين ومن

ن في ليلة بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصي  

 
 

دقال األلباني : إسناده ضعيف من أجل سعد بن عبد الحمي   

 
 

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

 

[   181صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رية ل قراءة ألف آية إن صح الخبر فإني ال اعرف أبا ساب فضب

 بعدالة وال جرح

 
 

 ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني - 1144

بر عمرو بن الحارث أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخ

 عن عبد هللا بن عمرو بن العاص : عن رسول هللا صلى هللا

لين شر آيات لم يكتب من الغافعليه وسلم أنه قال : من قام بع

ب من ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قرأ بألف آية كت

 المقنطرين 
 
 

قال األلباني : إسناده جيد   
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اب فضل صالة الليل وقبل السدس اآلخرب  

 
 

ه من نا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان قال : سمعت - 1145

مرو بن أوس أنه عمرو منذ سبعين سنة يقول : أخبرني ع

هللا  سمع عبد هللا بن عمرو بن العاص يخبر : عن النبي صلى

عليه وسلم قال : أحب الصالة إلى هللا صالة داود كان ينام 

م إلى هللا نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه وأحب الصيا

 صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما

 
 

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

 

[   182صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ةاب استحباب الدعاء في النصف الليل اآلخر رجاء اإلجابب  

 
 

عن  نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة - 1146

د أبي إسحاق عن األغر قال أشهد على أبي هريرة و أبي سعي

ال ه وسلم قالخدري : أنهما شهدا على رسول هللا صلى هللا علي

ن : إن هللا يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول : هل م

سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب ؟ فقال له رجل 

 حتى مطلع الفجر ؟ : قال نعم

 
 

ب ثنا بحر بن نضر بن سابق الخوالني ثنا ابن وه - 1147

بن وهو سليم ا -أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو يحيى 

ن ع -ضمرة ابن حبيب و أبو طلحة هو نعيم بن زياد و  -عامر 
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ت أبي أمامة الباهلي قال : حدثني عمرو بن عنبسة قال : أتي

ديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو نازل بعكاظ فذكر الح

وقال : فقلت : يا رسول هللا فهل من دعوة أقرب من أخرى أو 

لعبد جوف ساعة ؟ قال : نعم ! إن أقرب ما يكون الرب من ا

 الليل اآلخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر هللا في تلك

 الساعة فكن 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   183صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصالة الليلب  

 
 

 قدامة و محمد بن بشار قاال : ثنا يحيى قال نا أبو - 1148

ن بندار قال : ثنا ابن عجالن وقال أبو قدامة عن ابن عجالن ع

 القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا

وأيقظ  صلى هللا عليه وسلم رحم هللا رجال قام في الليل فصلى

أة قامت امرأته فإن إبت نضح من وجهها الماء ورحم هللا امر

هه في الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وج

 الماء 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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اب التسوك عند القيام لصالة الليلب  

 
 

نا هارون بن إسحاق الهمداني و علي بن المنذر قاال  - 1149

 : ثنا ابن فضيل قال علي قال : ثنا حصين وقال هارون عن

نا ن بن أحمد بن يونس ثنا عبثر ثحصين ح وثنا أبو حصي

 عليه حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال : كان النبي صلى هللا

 وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك

قال هارون و أبو حصين : إذا قام يتهجدو  

 
 

اب افتتاح صالة الليل بركعتي خفيفتينب  

 
 

 عبد نا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي نا - 1150

األعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول هللا 

تح صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم من الليل فليفت

 صالته بركعتين خفيفتين

 
 

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

 

[   184صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لليلعند افتتاح صالة ااب التحميد والثناء على هللا والدعاء ب  

 
 

ان ثنا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان ثنا سليم - 1151

األحول عن طاوس عن ابن عباس قال : كان النبي صلى هللا 

 عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت
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نور السماوات واألرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم 

هن ولك الحمد أنت ملك السماوات السماوات واألرض ومن في

واألرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق ولقائك حق ووعيدك 

حق وعذاب القبر حق والجنة حق والساعة حق والقبور حق 

ومحمد حق اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك 

ت أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخر

نت المقدم وأنت المؤخر ال إله إال أنت وما أسررت وما أعلنت أ

 وال إله غيرك

زاد عبد الكريم : ال إله إال أنت وال قوة إال باهللو  

 
 

ان اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما كب

ل بعد التحميد ويدعو بهذا الدعاء الفتتاح صالة اللي يحمد بهذا

 التكبير ال قبل
 
 

ل ثنا د األعلى نا بشر يعني بن المفضثنا محمد بن عب - 1152

عمران وهو بن مسلم عن قيس بن سعد عن طاوس عن ابن 

تهجد عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام لل

 قال بعدما يكبر : اللهم لك الحمد أنت نور السماوات واألرض

ولك الحمد أنت قيام السماوات واألرض ولك الحمد أنت رب 

ت واألرض ومن فيهن أنت الحق وقولك حق ووعدك السماوا

حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك 

 أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت

وإليك خاصمت وإليك المصير اللهم أغفر لي ما قدمت وما 

 أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي ال إله إال أنت
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-------------------------------------  

 

[   185صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن اب استحباب مسألة هللا عز وجل الهداية لما اختلف فيه مب

 صالة الليل والدليل على جهل من زعم من الحق عند افتتاح

ل : المرجئة انه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقو

مه هللا لكم والنبي المصطفى الذي قد أكريهديكم هللا ويصلح با

بالنبوة قد سأل هللا الهداية لما اختلف فيه من الحق وهم 

 يزعمون انه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية

 
 

وهو  -ثنا أبو موسى ثنا عمرو بن يونس نا عكرمة  - 1153

بد نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن ع -ابن عمار 

قال : سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء الرحمن بن عوف 

ام من كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفتتح صالته إذا ق

لهم الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صالته قال : ال

عالم  رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض

تلفون يخ الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه

راط إهدني لما اختلف فيه من الحق فإنك تهدي من تشاء إلى ص

 مستقيم

 
 

-------------------------------------  
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اب فضل طول القيام في صالة الليل وغيرهب  
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ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن األعمش ح وثنا  - 1154

رحمن يعقوب بن إبراهيم الدورقي قاال : ثنا عبد ال أبو موسى و

عن سفيان عن األعمش عن أبي وائل قال قال عبد هللا بن 

ي وف -مسعود : صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وء وقالوا : فأطال حتى هممت بأمر س -حديث الثوري ذات ليلة 

 قيل : وما هممت ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعه

 
 

قاال  ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا أبو معاوية و يعلى - 1155

ثنا األعمش ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن األعمش ح 

ثنا مالك  وثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني ثنا أبو علي الحنفي

 بن مغول قال وحدثني األعمش عن أبي سفيان عن جابر بن

صالة ه وسلم أي العبد هللا قال : سئل رسول هللا صلى هللا علي

 أفضل ؟ قال : طول القنوت
 
 

اب الجهر بالقراءة في صالة الليلب  

 
 

ا ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية ثن - 1156

األعمش وثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن األعمش عن 

 إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر وهو يعرفه فقال :

جئت من الكوفة وتركت بها رجال يملي  يا أمير المؤمنين

د المصاحف عن ظهر قلبه قال : فغضب عمر وانتفخ حتى كا

د هللا يمأل ما بين شعبتي الرحل فقال : من هو ويحك ؟ قال : عب

اد بن مسعود قال : فما زال يسري عنه الغضب ويطفأ حتى ع

ق إلى حاله التي كان عليها ثم قال : ويحك ما أعلم بقي أحد أح
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 لك منه وسأحدثك عن ذلك كان رسول هللا صلى هللا عليهبذ

أمر  وسلم ال يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في األمر من

 المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول هللا

صلي صلى هللا عليه وسلم يمشي وخرجنا معه فإذا رجل قائم ي

قراءته  وسلم يسمع في المسجد فقام رسول هللا صلى هللا عليه

سلم : فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول هللا صلى هللا عليه و

بن من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ا

 أم عبد قال : ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول هللا صلى هللا

ت : عليه وسلم يقول : سل تعطه مرتين قال فقال عمر : فقل

وجدت إليه فألبشرنه قال : فغدوت إليه ألبشره فوهللا ألغدون 

خير قط إال  أبا بكر قد سبقني إليه فبشره وال وهللا ما سابقته إلى

 سبقني

ذا حديث أبي موسى غير أنه لم يقل وانتفخه  

فة قال سلم بن جنادة : فما زال يسري عنه وقال : واقف بعرو

 ل عمر :ولم يقل : ال يزال وقال : يستمع قراءته وقال : فقا

 وهللا ألغدون إليه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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ن بكير نا يونس بن عبد األعلى نا يحيى بن عبيد هللا ب - 1157

نا أبي حدثني الليث ح وثنا سعيد بن عبد هللا بن عبد الحكم ث
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 أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هالل عن

مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبره قال : 

يه سألت ابن عباس فقلت : ما صالة رسول هللا صلى هللا عل

كان  وسلم بالليل ؟ قال : كان يقرأ في بعض حجره فيسمع من

 خارجا 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   188صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الترتل بالقراءة في صالة الليلب  

 
 

ث عن ثنا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب نا اللي - 1158

أنه سأل  عبد هللا بن عبيد هللا بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك :

ه ى هللا عليه وسلم وصالتأم سلمة عن قراءة رسول هللا صل

ثم  فقالت : وما لكم وصالته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى

ت له يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ونعت

 قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا 

 
 

: ما  قال األلباني : إسناده ضعيف يعلى بن مملك قال الذهبي 

كة يعني أنه مجهولحدث عنه سوى ابن أبي ملي  

 
 

الة اب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صب
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 الليل
 
 

 -س يعني ابن يون -نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى  - 1159

يعا ح وثنا يوسف بن موسى نا عبد هللا بن نمير الهمداني جم

ي عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالب

: أنه كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا عن أبي هريرة 

لم وخفضه طورا وكان يذكر أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

 كان يفعل ذلك 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف زائدة مجهول الحال   

 
 

-------------------------------------  
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دي يعني ابن مه - بن هاشم نا عبد الرحمن نا عبد هللا - 1160

ر ثنا عن معاوية عن عبد هللا بن أبي قيس وحدثنا بحر بن نص -

بي عبد هللا بن وهب حدثني معاوية بن صالح أن عبد هللا بن أ

 قيس حدثه : أنه سأل عائشة : كيف كانت قراءة رسول هللا

كل  لت :صلى هللا عليه وسلم من الليل أكان يجهر أم يسر ؟ قا

 ذلك كان يفعل ربما جهر وربما أسر

األمر  زاد بحر في حديثه قال : فقلت : الحمد هلل الذي جعل فيف

 سعة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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ترك  اب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صالة الليل واستحبابب

الجهر  رفع الصوت الشديد بها والمخافتة بها وابتغاء جهر بين

تك وال وال تجهر بصال }ن المخافتة قال هللا عز وجل الشديد وبي

الذي  وهذه اآلية من الجنس {تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيال 

 جل كنت أعلمت أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه إذ هللا

وعال قد أوقع اسم الصالة على القراءة فيها والقراءة في 

 هذا ليعلم أن اسم الصالة جزء من أجزائها ال كلها وإنما أعلمت

 اإليمان قد يقع على بعض شعبه
 
 

نا  نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم صاحب السابري - 1161

ابت يحيى بن إسحاق السيلحيني حدثنا حماد بن سلمة عن ث

لى هللا البناني عن عبد هللا بن رباح عن أبي قتادة : أن النبي ص

ر ه ومعليه وسلم مر بأبي بكر وهو يصلي يخفض من صوت

لى هللا بعمر يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمعا عند النبي ص

لي عليه وسلم قال ألبي بكر : يا أبا بكر مررت بك وأنت تص

ا تخفض من صوتك قال : قد أسمعت من ناجيت ومررت بك ي

وقظ عمر وأنت ترفع صوتك : قال : يا رسول هللا احتسبت به أ

ك شيئا : ارفع من صوتالوسنان واحتسب به قال فقال ألبي بكر 

 وقال لعمر : اخفض من صوتك

 ال أبو بكر : قد خرجت في كتاب اإلمامة ذكر نزول هذه اآليةق

  {وال تجهر بصالتك وال تخافت بها  }

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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لزجر عن الجهر بالقراءة في الصالة إذا تأدى بالجهر اب اب

الجاهز بها بعض المصلين غير  

 
 

ا نا محمد بن يحيى و عبد الرحمن بن بشر قاال : ثن - 1162

عبد الرزاق قال عبد الرحمن قال : ثنا معمر قال محمد عن 

 معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن

لم في ل : اعتكف النبي صلى هللا عليه وسأبي سعيد الخدري قا

ي زاد عبد الرحمن وهو ف -المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة 

ه فال وقاال : فكشف الستور وقال : أال إن كلكم مناج رب -قبة له 

راءةيؤذين بعضكم بعضا وال يرفعن بعضكم على بعض الق  

ال محمد : أو في الصالة ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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انا اب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنب

بالنبي صلى هللا عليه وسلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز 

 االحتجاج بخبره فإني ال اعرفه بعدالة وال جرح
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

ا ثن -يعني ابن زيد  -دة أخبرنا حماد نا أحمد بن عب - 1163

ليه أبو لبابة سمع عائشة تقول : كان رسول هللا صلى هللا ع

قول : وسلم يصوم حتى نقول : ما يريد أن يفطر ويفطر حتى ن

ر ما يريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزم  

 
 

 قال األلباني : إسناده صحيح وأبو لبابة الذي لم يعرفه 

مصنف قد عرفه ابن معين وقال ثقة واسمه مروان الوراق ال

 البصري

راءة ن ابن خزيمة ترجم على الباب بقوله " باب استحباب قأل

 عليه بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى هللا

 وسلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز االحتجاج بخبره فإني ال

 أعرفه بعدالة وال جرح "
 
 

ذكر خبر دد صالة النبي صلى هللا عليه وسلم بالليل باب ذكر عب

ف مجمل غير مفسر يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خال

سلم بعض أخبار عائشة في عدد صالة النبي صلى هللا عليه و

 بالليل

 
 

بي ثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن أ - 1164

 هللا صلى هللا جمرة قال : سمعت ابن عباس يقول : كان رسول

 عليه وسلم يصلي من الليل ثالث عشر ركعة

بن يعني ا -دثناه الصنعاني محمد بن عبد األعلى ثنا خالد ح

عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس بمثله -الحارث   
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د ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا يحيى بن سعي - 1165

أنه  عداألموي عن يحيى بن سعيد األنصاري عن شرحبيل بن س

لم سمع جابر بن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

 صلى بعد العتمة ثالث عشرة ركعة 

 
 

لط قال األلباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اخت 

 بآخره

 
 

-------------------------------------  
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لم أنه د يخيل إلى بعض من لم يتبحر العاب ذكر الخبر الذي قب

عباس هذا الذي ذكرته خالف خبر ابن  

 
 

وهب  حدثنا يونس بن عبد األعلى الصدفي أخبرنا ابن - 1166

أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد 

 الرحمن أخبره : أنه سأل عائشة كيف كانت صالة رسول هللا

 فقالت : ما كان رسول هللاصلى هللا عليه وسلم في رمضان 

إحدى  صلى هللا عليه وسلم يزيد في رمضان وال في غيره على

 عشرة ركعة يصلي أربعا فال تسل عن حسنهن وطولهن ثم

ثا قالت يصلي أربعا فال تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثال

قبل أن  عائشة فقلت : يا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتنام

عائشة إن عيني تنامان وال ينام قلبيتوتر ؟ فقال : يا   
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حر اب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق ألى قلب بعض من لم يتبب

 الخبرين الذين ذكرتهما قبل في البابين العلم أنه يضاد

 المتقدمين
 
 

 بن ثنا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا خالد نا عبد هللا - 1167

سلم عليه و شقيق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا

 يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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ها اب ذكر الخبر الدال على أن هذه األخبار الثالثة التي ذكرتب

هللا  أن النبي صلى بمتضادة وال متهاترة والدليل على ليست

ما  عليه وسلم قد كان يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة على

رة من أخبر ابن عباس ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عش

 الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة ثم نقص من صالة

ا أخبر الليل ركعتين فكان يصلي من الليل تسع ركعات على م

 عبد هللا بن شقيق عن عائشة

 
 

بن يعني ا -ثنا مؤمل بن هشام اليشكري نا إسماعيل  - 1168

 وهو الغداني الذي يقال -عن منصور بن عبد الرحمن  -علية 

عن أبي إسحاق الهمداني عن مسروق : أنه دخل  -له األشل 
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سلم على عائشة فسألها عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه و

لى م أنه صفقالت : كان يصلي ثالث عشرة ركعة من الليل ث

إحدى عشرة ركعة ترك ركعتين ثم قبض حين قبض وهو 

ثم  يصلي من الليل بتسع ركعات آخر صالته من الليل الوتر

 ربما جاء إلى فراشه هذا فيأتيه بالل فليؤذنه بالصالة

الكبير  ال أبو بكر : نأخذ باألخبار كلها التي أخرجناها في كتابق

ف م بالليل واختالفي عدد صالة النبي صلى هللا عليه وسل

ذا الرواة في عددها كاختالف في هذه األخبار التي ذكرتها في ه

عض الكتاب قد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي في ب

ب الليالي أكثر مما يصلي في بعض فكل من أخبر من أصحا

النبي صلى هللا عليه وسلم أو من أزواجه أو غيرهن من 

دا من وسلم صلى من الليل عدالنساء أن النبي صلى هللا عليه 

ه وسلم تلك الصالة أو صلى بصفة فقد صلى النبي صلى هللا علي

 الصالة في بعض الليالي بذلك العدد وبتلك الصفة وهذا

ب االختالف من جنس المباح فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أح

من الصالة مما روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه 

ه ي رويت عن النبي صلى هللا عليصالهن وعلى الصفة الت

 وسلم أنه صالها ال حظر على أحد في شيء منها

 
 

-------------------------------------  
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وماب قضاء صالة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نب  
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عن  - ن يونسيعني اب -ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى  - 1169

شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن 

لى عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا ص

صالة أثبتها وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 

 اثنتي عشرة ركعة
 
 

أيضا  ثنا بندار أخبرنا يحيى بن سعيد ح و ثنا بندار - 1170

عاذ عدي كالهما عن سعيد ح و ثنا بندار أيضا نا مثنا ابن أبي 

 بن هشام حدثني أبي كالهما عن قتادة عن زرارة بن أوفي عن

ليه سعد بن هشام أن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا ع

 وسلم إذا صلى صالة أحب أن يداوم عليها وكان إذا شغله عن

رة تي عشقيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار اثن

 ركعة

ذا حديث يحيى بن سعيده  

 
 

-------------------------------------  
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ة اب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرؤ فيه مدركا لصالب

فصالها في ذلك الوقت من النهار الليل إذا فاتت  

 
 

و  دفي ثنا ابن وهب حثنا يونس بن عبد األعلى الص - 1171

ني ثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبر

د هللا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد و عبي
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معت بن عبد هللا أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : س

لم : عمر بن الخطاب يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

جر حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صالة الفمن نام عن 

 وصالة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

ل قال دثنا محمد بن عبد العزيز األيلي حدثني سالمة عن عقيح

د هللا أن ابن شهاب وأخبرني السائب بن يزيد و عبيد هللا بن عب

عبد الرحمن بن عبد قال سمعت عمر بن الخطاب رضي هللا 

ل :عنه يقو  

ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بمثله سواءق  

 
 

لاب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليب  

 
 

 -ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين  - 1172

بن  عن زائدة عن سليمان عن حبيب -يعني ابن علي الجعفي 

أبي  أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن

ى الدرداء : يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم قال : من أت

حتى  فراشه و هو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبته عينه

 يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه

لي ال أبو بكر : هذا خبر ال أعلم أحدا أسنده غير حسين بن عق

 عن زائدة

لخبر قد اختلف الرواة في إسناد هذا او  

 
 

أبي  قال األلباني : حديث صحيح رجاله ثقات إال أن حبيب بن 

 ثابت مدلس لكنه لم يتفرد به كما يأتي بعد حديث

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



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

 

[   196صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

فحدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن األعمش عن  - 1173

يش بت عن عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبحبيب بن أبي ثا

يها عن أبي الدرداء قال : من حدث نفسه بساعة من الليل يصل

أراد  فغلبته عينه فنام كان نومه صدقة عليه وكتب له مثل ما

 أن يصلي

 هذا التخليط من عبدة بن أبي لبابة قال مرة : عن زر وقال و

ن زر أو ع مرة عن سويد بن غفلة كان يشك في الخبر أهو عن

 سويد 

 
 

قال األلباني : القول فيه كالقول في الذي قبله   

 - لق األلباني على قول المصنف " كان يشك في الخبر "ع

تينبقوله : وهذا ال يضر في صحة الحديث ألنه تردد بين ثق  

 
 

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

 

[   197صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بن  ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبدة - 7411

بدة شك ع -أبي لبابة عن زر بن حبيش أو عن سويد بن غفلة 

عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر قال : ما من رجل تكون له  -

ته ساعة من الليل يقومها فينام عنها إال كتب هللا له أجرا صال

 وكان نومه عليه صدقة تصدق بها عليه

This file was downloaded from QuranicThought.com



معه ة رحمه هللا قد بين العلة التي شك في هذا اإلسناد أسعبد و

 من زر أو من سويد فذكر أنهما كانا اجتمعا في موضع فحدث

أحدهما بهذا الحديث فشك من المحدث منهما ومن المحدث 

 منهما ومن المحدث عنه 

 
 

ت قال األلباني : رجاله ثقات والشك المذكور ال يضر لما ذكر 

بان ة عن عبدة به إال أنه رفعه رواه ابن حآنفا وقد تابعه شعب

640 

 
 

فظته ثنا بهذا عبد الجبار بن العالء ثنا سفيان قال : ح - 1175

ويد من عبدة بن أبي لبابة قال : ذهبت مع زر بن حبيش إلى س

ويد بن غفلة نعوده فحدث سويد أو حدث زر و أكبر ظني أنه س

عن أبي  عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر و أكبر ظني أنه

 -ل وقال مرة : من اللي -الدرداء أنه قال : ليس عبد يريد صالة 

ه ما ثم ينسى فينام إال كان نومه صدقة عليه من هللا وكتب ل

 نوى

يمان ال أبو بكر : فإن كان زائدة حفظ اإلسناد الذي ذكره و سلق

ز أن فجائ -فإنهما مدلسان  -سمعه من حبيب و حبيب من عبدة 

أبي  بالخبر مرة قديما عن سويد بن غفلة عنيكون عبدة حدث 

الدرداء بال شك ثم شك بعد أسمعه من زر بن حبيش أو من 

ن سويد ؟ وهو عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر ألن بين حبيب ب

ى أبي ثابت وبين الثوري و ابن عيينة من السن ما قد ينس

سمع  الرجل كثيرا مما كان يحفظه فإن كان حبيب بن أبي ثابت

يينة الخبر من عبدة فيشبه أن يكون سمعه قبل تولد ابن ع هذا

ة قد ألن حبيب بن أبي ثابت لعله أكبر من عبدة بن أبي لباب
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ظ من سمع حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر و هللا أعلم بالمحفو

 هذه األسانيد 

 
 

مرفوع قال األلباني : إسناده صحيح كالذي قبله وهو في حكم ال 

عبة كما سبقال سيما وقد رفعه ش  

 
 

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

 

[   198صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ياب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالب  

 
 

ن ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين ب - 1176

 علي عن زائدة عن هشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال :

جمعة ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ال تخصوا ليلة الق

ين بصيام من بين األيام و ال تخصوا ليلة الجمعة بقيام من ب

 الليالي
 
 

 اب األمر باالقتصاد في صالة التطوع و كراهة الحمل علىب

من التطوع النفس ما ال تطبقه  

 
 

ن ثنا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد عن سعيد ب - 1177

أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام 

 عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا

 صلى صالة أحب أن يداوم عليها و ال أعلم نبي هللا صلى هللا
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وال  عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة وال قام حتى الصباح

فحدثته صام شهرا كامال غير رمضان فأتيت ابن عباس 

ها حتى بحديثها فقال : صدقت أما أني لو كنت أدخل عليها ألتيت

 تشافهني به مشافهة

 
 

عبة ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ش - 1178

يه عن قتادة بهذا اإلسناد قالت : كان رسول هللا صلى هللا عل

هللا  وسلم إذا عمل عمال أثبته قالت : وما رأيت رسول هللا صلى

ا إال وسلم قام ليلة حتى الصباح وال صام شهرا متتابع عليه

 رمضان

 
 

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

 

[   199صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية ح و ثنا مؤمل ب - 1179

عن عيينة بن عبد  -يعني ابن علية  -هشام نا إسماعيل 

ة أبيه قال قال بريدة : خرجت ذات يوم أمشي لحاجالرحمن عن 

ه يريد فإذا أنا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يمشي فظننت

إلي  حاجة فجعلت أكف عنه فلم أزل أفعل ذلك حتى رآني فأشار

جل بين فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا فإذا نحن بر

لى هللا  صأيدينا يصلي يكثر الركوع و السجود فقال رسول هللا

:  عليه وسلم : أترى يرائي ؟ فقلت : هللا ورسوله أعلم قال

هما و فأرسل يده و طق بين يديه ثالث مرار يرفع يده و يصوب

اصدا يقول : عليكم هديا قاصدا عليكم هديا قاصدا عليكم هديا ق
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 فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه

ذا لفظ حديث مؤمله  

هذا الدين يغلبه  م يقل الدورقي : فإنه من يشادل  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   200صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

د حدثنا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية أخبرنا عب - 1180

لى العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : دخل رسول هللا ص

: ما  لمسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقالهللا عليه وسلم ا

ه فقال هذا ؟ قالوا : لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت ب

ليقعد: حلوه ثم قال : ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر ف  

 
 

ن ثنا إبراهيم بن مستمر البصري ثنا أبو حبيب ب - 1181

مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة نا شعبة عن عبد 

عزيز بن صهيب عن أنس بن مالك نحوه : غير أنه قال : ال

لي قالوا لميمونة بنت الحارث قال : ما تصنع به ؟ قالوا : تص

عليه  قائمة فإذا أعيت اعتمدت عليه فحله رسول هللا صلى هللا

 وسلم قال : يصلي أحدكم فإذا أعيى فليجلس 

 
 

 " وهي قال األعظمي : أشار في الفتح إلى هذه الرواية وقال : 

 رواية شاذة "
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ه ال األلباني : ولعل العلة من أبي حبيب هذا فإني لم أجد لق

 ترجمة

 
 

 لما اب استحباب الصالة وكثرتها وطول القيام فيها يشكر هللاب

من نعمته وإحسانه يولي العبد  

 
 

بد قال أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن ع - 1182

راءة عليه أخبرنا أبو طاهر نا الرحمن بن أحمد الصابوني ق

 محمد بن الفضل بن محمد ابن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر

ن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بشر بن معاذ نا أبو عوانة ع

لى هللا زياد بن عالقة عن المغيرة بن شعبة قال : صلى النبي ص

سول عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له : تكلف هذا يا ر

غفر لك ؟ قال : أفال أكون عبدا شكورا  هللا وقد  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   201صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ثنا علي بن خشرم و سعيد بن عبد الرحمن و عبد - 1183

ثنا  الجبار بن العالء قال علي أخبرنا ابن عيينة وقال اآلخران

صلى  سفيان عن زياد بن عالقة سمع المغيرة بن شعبة يقول :

قد غفر  النبي صلى هللا عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له :

وراهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : أفال أكون عبدا شك  
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 حدثنا محمد بن إسماعيل األحمسي ثنا عبد الرحمن - 1184

أبو عمار نا الفضل بن موسى بن محمد المحاربي ح و ثنا 

جميعا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : 

ه فقيل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوم حتى ترم قدما

ك له : أي رسول هللا أتصنع هذا وقد جاءك من هللا أن قد غفر ل

 ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفال أكون عبدا شكورا هذا

المحاربيلفظ   

كون ال أبو بكر : في هذا داللة على أن الشكر هلل عز وجل قد يق

 } بالعمل له ألن الشكر كله هلل وقد يكون باللسان قال هللا :

فأمرهم جل وعال أن يعملوا له شكرا  {اعملوا آل داود شكرا 

عامة فالشكر قد يكون بالقول والعمل جميعا ال على ما يتوهم ال

ن باللسان فقطأن الشكر إنما يكو  

قوله : غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر من الجنس و

ان الذي أقول : إنه جائز في اللغة أن يقال : يكون في معنى ك

نا لك إنا فتح }ألن هللا إنما قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم : 

فر هللا لك وقيل للنبي صلى هللا عليه وسلم : قد غ {فتحا مبينا 

وسلم  ذنبك وما تأخر فلم يرد النبي صلى هللا عليهما تقدم من 

 على القائل ولم يقل أيضا وعدني أن يغفر ألنه قد غفر 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   202صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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نو بعده ماع أبواب صالة التطوع قبل الصلوات المكتوباتج  

 
 

ير اب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غب

 مفسرة

 
 

اال : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب ق - 1185

 ثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن

فيان : أن عنبسة ابن أبي سفيان حدثتني أم حبيبة بنت أبي س

نتي عليه وسلم قال : من صلى في يوم ث رسول هللا صلى هللا

 عشرة ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة

 
 

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

 

[   203صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا داود حدثنا يحيى بن حكيم ثنا محبوب بن الحسن ثن - 1186

ل له : النعمان بن بن أبي هند عن رجل من أهل الطائف يقا

سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم 

قول : حبيبة قالت : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي

 من صلى هلل في كل يوم فذكر نحوه

 
 

بي نا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية أخبرنا داود بن أ - 1187

ل هند حدثني النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال قا

يبة ؟ عنبسة ابن أبي سفيان : أال أحدثك حديثا حدثتناه أم حب

ثتنا قلت : بلى قال : وما رأيته قال ذاك إال لتسار إليه قال : حد
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وم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من صلى في ي

 ثنتي عشرة سجدة تطوعا بنى له بيت في الجنة

بيبةال عنبسة : ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حق  

ال عمرو بن أوس : ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسةق  

ال النعمان : ما تركتهن منذ سمعتهن من عمروق  

 ال داود : أما نحن فإنا نصلي ونترك قال ابن علية : هذا أوق

 نحوه

ال أبو بكر : أسقط هشيم من اإلسناد عمرو بن أوس ق

اه ووما ر -وهو في الباب الثاني  -والصحيح حديث ابن علية 

 محبوب ابن الحسن 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   204صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل على اب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليب

وم أي أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما أراد بقوله : في كل ي

 كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائضفي 

د وبعدهن قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن العرب ق

ل هللا جل تقول : يوما تريد بليلته وتقول : ليلة تريد بيومها قا

ام آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أي }وعال في سورة آل عمران 

الث ك أن ال تكلم الناس ثآيت }وقال في سورة مريم :  {إال رمزا 

أي  فبان أنه أراد بقوله في آل عمران : ثالث أيام {ليال سويا 
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ويا بليالهن وصح أنه أراد بقوله في سورة مريم : ثالث أيام س

 {ة وواعدنا موسى ثالثين ليل }أي بأيامهن قال هللا جل وعال : 

 { وأتممناها بعشر }والعلم محيط أنه إنما أراد بأيامهن وقال : 

ر والعرب إذا أفردت ذكر األيام قالت : عشرة أيام وإذا أفردت ذك

ر الليالي قالت : عشر ليال فظاهر هذه اللفظة و أتممناها بعش

عشر ليال نسقا على الثالثين التي ذكرها قبل وإنما هللا أتممناها ب

 أي بأيامهن
 
 

مد نا الربيع بن سليمان : نا شعيب نا الليث عن مح - 1188

ن عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن أوس بن عجال

وج النبي الثقفي عن عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة ز

لم قال صلى هللا عليه وسلم : عن رسول هللا صلى هللا عليه وس

ي الجنة : من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم بنى هللا له بيتا ف

ل ن قبأربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتي

 العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل الصبح 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   205صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا محمد بن أحمد الجنيد البغدادي نا يونس بن - 1189

ن ي إسحاق عمحمد ثنا فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أب

 -ان وهو ابن أبي سفي -عن عنبسة  -وهو تبن رافع  -المسيب 
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: من  عن أم حبيبة قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عا قبل صلى اثنتي عشرة ركعة بنى هللا له بيتا في الجنة أرب

عد الظهر و اثنتين بعدها و ركعتين قبل العصر و ركعتين ب

  المغرب وركعتين قبل الفجر

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب فضل صالة التطوع قبل صالة الظهر وبعدهاب  

 
 

ن عبد حدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عامر ثنا سعيد ب - 1190

 العزيز التنوخي قال : سمعت سليمان بن موسى يحدث ح و

ز ثناه محمد ابن معمر ثنا أبو عاصم عن سعيد بن عبد العزي

زل محمد بن أبي سفيان قال : لما ن عن سليمان بن موسى عن

ت أبي به الموت أصابته شدة قال : أخبرتني أختي أم حبيبة بن

على  سفيان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من حافظ

هر أربع ركعات وقال ابن معمر : من صلى أربع ركعات قبل الظ

 و أربعا بعدها حرمه هللا على النار 

 
 

رفاده ضعيف محمد بن أبي سفيان ال يعقال األلباني : إسن   

 
 

-------------------------------------  
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يعني ابن أبي  -حدثنا نصر بن مرزوق ثنا عمرو  - 1191
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ثنا صدقة عن النعمان بن المنذر عن مكحول عن  -سلمة 

 عليه لنبي صلى هللاعنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة : عن ا

وسلم قال : من حافظ على أربع ركعات قبل صالة الهجير 

 وأربعا بعدها حرم على جهنم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

هيثم حدثنا نصر بن مرزوق نا عبد هللا بن يوسف نا ال - 1192

حول عن مك -يعني ابن المنذر  -يعني بن حميد أخبرنا النعمان 

هللا  بيبة أنها أخبرته : أن رسول هللا صلىعن عنبسة عن أم ح

 عليه وسلم قال : بمثله سواء 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب فضل صالة التطوع قبل صالة العصرب  

 
 

نا حدثنا سلمة بن شبيب ثنا أبو داود الطيالسي ث - 1193

مر و محمد بن مسلم القرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن ع

داود  بد هللا بن علي بن سويد بن منجوف نا أبوثنا أحمد بن ع

عن محمد بن مسلم بن مهران حدثني جدي عن ابن عمر قال : 

أربعا  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : رحم هللا امرءا صلى

 قبل العصر 

 
 

جة قال األلباني : إسناده حسن وحسنه الترمذي وأعل بغير ح 

ى زاد المعادكما بينته في التعليقات الجياد عل  
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اب فضل التطوع بين المغرب والعشاءب  

 
 

ثنا أبو عمر حفص بن عمرو الربالي ثنا زيد بن  - 1194

عن  الحباب أخبرني إسرائيل بن يونس عن ميسرة بن حبيب

 المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة : أنه صلى مع

  العشاء النبي صلى هللا عليه وسلم المغرب ثم صلى حتى صلى

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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قال أبو بكر : ورواه عمر بن أبي خثعم اليمامي نا  - 1195

 يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي

ى ليه وسلم : من صلهريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا ع

 ست ركعات بعد المغرب ال يتكلم بينهن بشيء إال بذكر هللا

 عدلن له بعبادة اثني عشر سنة

مر دثناه أبو عمار الحسن بن حريث ثنا زيد بن الحباب عن عح

ص بن بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير ح وثنا حف

 خثعمعمر الربالى نا زيد بن الحباب أخبرني عمر بن أبي 

تكلم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير غير أن الربالى قال : ال ي

 بينهما سوء 
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قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

ات و اب ذكر صالة النبي صلى هللا عليه وسلم قبل المكتوبب

 بعدهن

 
 

د حدثنا بندار نا عبد الرحمن نا سفيان ح و ثنا محم - 1196

بن سفيان ح وثنا سلم ا بن العالء بن كريب ثنا أبو خالد نا

جنادة نا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن 

ضمرة عن علي قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

صريصلي على إثر كل صالة مكتوبة ركعتين إال الفجر والع  

ذا لفظ حديث وكيع ه  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 ذا فراجع األحاديثال األلباني : وقد ثبت عن علي خالف هق

200الصحيحة   

 
 

-------------------------------------  
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حدثنا مؤمل بن هشام و أحمد بن منيع قاال : ثنا  - 1197

إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : صليت مع 

ن بعدها ر وركعتيالنبي صلى هللا عليه وسلم ركعتين قبل الظه

ي بيته وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء ف

 وكانت -انتهى حديث أحمد وزاد مؤمل قال و حدثتني حفصة 
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ن قال : إنه كان يصلي ركعتي -ساعة ال يدخل عليه فيها أحد 

 حتى يطلع الفجر وينادي المنادي بالصالة قال : أراه قال :

معة في بيتهخفيفتين و ركعتين بعد الج  

 
 

ن حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيا - 1198

عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن 

ل الظهر أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصلي قب

شاء ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الع

 أنه كان -ولم أره  -حفصة  ركعتين قال ابن عمر : وذكرت لي

 يصلي إذا طلع الفجر ركعتين 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

البيوت اب استحباب صالة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن فيب  

 
 

د حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هشام زيا - 1199

يق قال بن أيوب قاال : حدثنا هشيم ثنا خالد عن عبد هللا بن شق

من  سألت عائشة عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

م يخرج التطوع فقالت : كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ث

وكان يصلي  فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين

م يصلي بهم بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ث

ن الليل لي مالعشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يص

ن ثم تسع ركعات فيهن الوتر وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتي

 يخرج فيصلي بالناس صالة الفجر

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



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

 

[   209صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لفظ أمر اب األمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت بب

جد يتبحر العلم أن مصليها في المسقد يحسب بعض من لم 

بيوتعاص إذ النبي صلى هللا عليه وسلم أمر أن يصليها في ال  

 
 

ن حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري نا عبد األعلى ع - 1200

محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن 

د األشهل لبيد قال : أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني عب

ن في بهم المغرب فلما سلم قال : اركعوا هاتين الركعتيفصلى 

هم يصلي ب -وهو إمام قومه  -بيوتكم قال : فلقد رأيت محمودا 

ل العتمة المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبي

 فيدخل البيت فيصليهما 

 
 

رح قال األلباني : إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكنه ص 

فثبت الحديث والحمد هلل 427/  5وايتين ألحمد بالتحديث في ر  

 
 

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

 

[   210صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بن  حدثنا بندار نا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد - 1201

موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن 

ة لنبي صلى هللا عليه وسلم صالأبيه عن جده قال : صلى ا
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نفلون المغرب في مسجد بني عبد األشهل فلما صلى قام ناس يت

ي فقال النبي صلى هللا عليه وسلم : عليكم بهذه الصالة ف

 البيوت 
 
 

كن قال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة حال اسحق بن كعب ل 

 يتقوى بالذي قبله

 
 

بأن  هللا عليه وسلم اب ذكر الخبر المفسر ألمر النبي صلىب

األمر  يصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت والدليل على أن

وت بذلك أمر استحباب ال أمر إيجاب إذ صالة النوافل في البي

 أفضل من النوافل في المساجد
 
 

نا  -يعني ابن مهدي  -ثنا بندار ثنا عبد الرحمن  - 1202

 عن عمه عبد معاوية بن صالح نا العالء بن الحارث عن حرام

هللا بن سعد ح وثنا عبد هللا بن هاشم نا عبد الرحمن عن 

نا  معاوية ح وثنا بحر بن نصر الخوالني نا عبد هللا بن وهب

معاوية ابن صالح عن العالء بن الحارث عن حرام بن حكيم 

عليه  عن عمه عبد هللا بن سعد قال : سألت رسول هللا صلى هللا

د ترى لصالة في المسجد فقال : قوسلم عن الصالة في بيتي وا

 ما أقرب بيتي من المسجد وألن أصلي في بيتي أحب من أن

 أصلي في المسجد إال المكتوبة

ذا حديث بندار ه  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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ستحب اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما اب

إذ  لمكتوبةالصالة في البيت على الصالة في المسجد خال ا

وبة الصالة في البيت أفضل من الصالة في المسجد إال المكت

 منها
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 نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا عبد هللا بن - 1203

د هللا عب سعيد بن أبي هند ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن

ر بن بن سعيد بن أبي هند عن هند عن سالم أبي النضر عن بس

م قال : سعيد عن زيد بن ثابت : عن النبي صلى هللا عليه وسل

 خير صالة المرء في بيته إال المكتوبة

قال بندار : أفضل صالتكم في بيوتكم إال المكتوبة و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ا عمر القيسي ثنا عفان ثنا وهيب نثنا محمد بن م - 1204

سر موسى بن عقبة قال : سمعت سالما أبا النضر يحدث عن ب

ه وسلم بن سعيد عن زيد بن ثابت : أن رسول هللا صلى هللا علي

مرء في قال : فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صالة ال

 بيته إال المكتوبة

 
 

ماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لهاج  
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يوت اب األمر بصالة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البب

الة الصالة فيهن وهذا دال على الزجر عن الص قبورا فيتحامى

 في المقابر

 
 

-------------------------------------  
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رني نافع أخب ثنا بندار نا يحيى بن سعيد ثنا عبيد هللا - 1205

ا من عن ابن عمر : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : اجعلو

 صالتكم في بيوتكم وال تتخذوها قبورا

 
 

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

وعال  الصالة التطوع في البيوت ال كلها إذ هللا جل يجعل بعض

لوا خبر ابن عمر اجع يجعل في بيت المصلي من صالته خبرا

ض من صالتكم في بيوتكم دال على أنه إنما أمر بأن يجعل بع

 الصالة في البيوت ال كلها
 
 

ثنا أبو موسى نا عبد الرحمن عن سفيان عن  - 1206

ن األعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدري : ع

في  النبي صلى هللا عليه وسلم قال : إذا قضى أحدكم صالته

في بيته  سجد فليجعل لبيته نصيبا من صالته فإن هللا جاعلالم

 من صالته خيرا

وى هذا الخبر أبو خالد األحمر و أبو معاوية و عبدة بن ر

سليمان و غيرهم عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر لم 
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 يذكروا أبا سعيد

ع ناه أبو كريب نا أبو خالد عن األعمش ح و ثنا أحمد بن منيث

ن ح و ثنا زياد بن أيوب نا أبو معاوية و عبدة ب نا أبو معاوية

 سليمان قاال ثنا األعمش 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب األمر بإكرام البيوت ببعض الصالة فيهاب  

 
 

-------------------------------------  
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بن بن المغيرة المصري ثنا اثنا علي بن عبد الرحمن  - 1207

 أبي مريم أخبرنا ابن فروخ عن ابن جريج عن عطاء عن أنس

وا بن مالك قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : أكرم

 بيوتكم ببعض صالتكم 

 
 

من طريق ابن أبي مريم  313/  1قال األعظمي : رواه الحاكم  

 حاديث ابن. قال الذهبي في التلخيص نقال عن ابن عدي : أ

 فروخ غير محفوظة

 
 

دثاب فضل صالة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحب  

 
 

ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و موسى بن عبد  - 1208
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الرحمن المسروقي قاال ثنا أبو أسامة عن أبي حيان وقال 

اعي الدورقي قال ثنا أبو حيان ح و ثنا عبدة بن عبد هللا الخز

عن  ثنا أبو حيان نا أبو زرعة -ي ابن بشر يعن -أخبرنا محمد 

ل عند أبي هريرة قال : قال نبي هللا صلى هللا عليه وسلم لبال

ي صالة الفجر : يا بالل حدثني بأرجى عمل عملته منفعة ف

ي الجنة اإلسالم فإني قد سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي ف

جى فقال : ما علمت يا رسول هللا في اإلسالم عندي عمال أر

منفعة من أني لم أتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو 

 نهار إال صليت بذلك الطهور لربي ما كتب لي أن أصلي

 
 

الصالة  اب استحباب الصالة عند الذنب يحدثه المرأ لتكون تلكب

أحدث من الذنب كفارة لما  

 
 

حسن حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا علي بن ال - 1209

ريدة عن خبرنا الحسين بن واقد حدثنا عبد هللا بن ببن شقيق أ

دعا أبيه قال : أصبح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما ف

لبارحة بالال فقال : يا بالل بم سبقتني إلى الجنة ؟ إني دخلت ا

ما  الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فقال بالل : يا رسول هللا

أت قط إال توضأذنبت قط إال صليت ركعتين وما أصابني حدث 

 عندها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بهذا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

كعتين ال األلباني تعليقا على قوله " ما أذنبت قط إال صليت رق

قال : كذا وقع للمصنف رحمه هللا وترجم له بما سبق  -" 

ووقع في المسند وغيره أذنت من التأذين وهو الصواب كما 
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عليه في تخريج الترغيبنبهت   

 
 

-------------------------------------  
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يل اب التسليم في كل ركعتين من صالة التطوع صالة اللب

 والنهار جميعا

 
 

حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد و عبد الرحمن نا  - 1210

نه سمع عليا األزدي أنه أ -وهو ابن عطاء  -شعبة عن يعلى 

:  سمع ابن عمر يحدث : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

 صالة الليل والنهار مثنى مثنى

لى بن نا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يعث

ه عطاء عن علي األزدي عن ابن عمر عن النبي صلى هللا علي

 وسلم بمثله 

 
 

داود  كما حققته في صحيح أبيقال األلباني : إسناده صحيح  

وغيره 1172  

 
 

 اب ذكر األخبار المنصوصة والدالة على خالف قول من زعمب

أربعا ال مثنى أن تطوع النهار  

 
 

-------------------------------------  
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جد المسي خبر النبي صلى هللا عليه و سلم : إذا دخل أحدكم ف

هللا عليه  فليصل ركعتين قبل أن يجلس و في أخبار النبي صلى

ين و سلم : إذا دخل أحدكم المسجد و اإلمام يخطب فلصيل ركعت

 قبل أن يجلس

ان ال في خبر كعب بن مالك أن النبي صلى هللا عليه و سلم ك و

يه يقدم من سفر إال نهارا ضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي ف

 ركعتين

؟ قال :  جابر لما أتاه بالبعير ليسلمه إليه : أصليتفي قوله ل و

 ال قال : قم فصل ركعتين

فيهما  في خبر ابن عباس من يصلي ركعتين ال يحدث نفسه و

 بشيء و له عبد أو فرس

تسقاء بصالة النبي صلى هللا عليه و سلم ركعتين في اإلس و

 نهارا ال ليال

لم عليه و سفي خبر ابن عمر : حفظت من النبي صلى هللا  و

ب و ركعتين قبل الظهر و ركعتين بعدها و ركعتين بعد المغر

الة الغداةركعتين بعد العشاء و حدثتني حفصة بركعتين قبل ص  

بي في خبر علي صلى هللا عليه و سلم أبي طالب : كان الن و

إال  صلى هللا عليه و سلم يصلي على اثر كل صالة ركعتين

 الفجر و العصر

ما أذنبت قط إال صليت ركعتين في خبر بالل : و  

وضأ ثم في خبر أبي بكر الصديق : ما من عبد يذنب ذنبا فيت و

 يصلي ركعتين ثم يستغفر هللا إال غفر له

لم ال في خبر أنس بن مالك : كان النبي صلى هللا عليه و س و
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 ينزل منزال إال ودعه

لي قبل في خبر عائشة : كان النبي صلى هللا عليه و سلم يص و

لظهر أربعا ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتينا  

عليه و  في خبر سعد بن أبي وقاص أقبل رسول هللا صلى هللا و

 سلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر مسجد بني معاوية دخل

 فركع فيه ركعتين و صلينا معه

صلى  في خبر محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي و

بيته سبحة الضحى ركعتين هللا عليه و سلم صلى في  

عتي في خبر أبو هريرة : أوصاني خليلي بثالث و فيه : رك و

 الضحى

هللا  في خبر عبد هللا بن شقيق عن عائشة : ما رأيت رسول و

فر صلى هللا عليه و سلم يصلي الضحى قط إال أن يقدم من س

 فيصلي ركعتين

 دقةفي خبر أبي ذر : يصبح على كل سالمي من بني آدم ص و

 و قال في الخبر : و يجزي من ذلك ركعتا الضحى

رت في خبر أبي هريرة : من حافظ على شفعتي الضحى غف و

 ذنوبه و لو كانت مثل ربد البحر

لى هللا في خبر أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي ص و

ول عليه و سلم دخل على أهل بيت من األنصار فقالوا : يا رس

قام فصلى ية بيتهم فنضح و فيه بساط فهللا لو دعوت فأمر بناح

 ركعتين

ال أبو بكر : ففي كل من هذه األخبار كلها داللة على أن ق

هذه  التطوع بالنهار مثنى مثنى ال أربعا كما زعم من لم يتدبر

ة األخبار و لم يطلبها فيسمعها ممن يفهمها فأما خبر عائش

هر الظالذي ذكرنا أن النبي صلى هللا عليه و سلم صلى قبل 
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مر قد أربعا فليس في الخبر أن صالهن بتسليمة واحدة و ابن ع

أربعا  أخبر أنه صلى قبل الظهر ركعتين و لو كانت صالة النهار

كان  ال ركعتين و لما جاز للمرء أن يصلي بعد الظهر ركعتين و

عليه أن  عليه أن يضيف إلى الركعتين أخريين لتتم أربعا و كان

الة أربعا ألنه من صالة النهار ال من صيصلي قبل صالة الغداة 

ابتا من الليل و لم نسمع خبرا عن النبي صلى هللا عليه و سلم ث

طوع جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعا بتسليمة واحدة صالة ت

ن فإن خيل إلى بعض من لم ينعم الرواية أن خبر عبد هللا ب

 قبل شقيق عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه و سلم صلى

له :  الظهر أربعا بتسليمة واحدة إذ ذكرت أربعا في الخبر قيل

رها فقد روى سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة في ذك

صلي صالة النبي صلى هللا عليه و سلم بالليل فقالت : كان ي

ه أربعا فال تسأل عن حسنهن و طولهن ثم يصلي أربعا فهذ

شقيق  عبد هللا ابناللفظة في صالة الليل كاللفظة التي ذكرها 

ي عنها في األربع قبل الظهر أفيجوز أن يتأول متأول أن النب

بع صلى هللا عليه و سلم كان يصلي األربعات بالليل كل أر

ل ركعات منها بتسلمية واحدة و هم ال يخالفونا أن صالة اللي

ندهم مثنى مثنى خال الوتر فمعنى خبر أبي سلمة عن عائشة ع

عليه و  يق عنها عندنا أن النبي صلى هللاكخبر عبد هللا بن شق

 سلم صلى األربع بتسليمتين ال بتسليمة واحدة

ي في خبر عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب كان النب و

ند صلى هللا عليه و سلم إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها ع

هر العصر صلى ركعتين و إذا كانت من ههنا كهيئتها عند الظ

بل ي قبل الظهر أربعا و بعدها ركعتين و قصلى أربعا و يصل

المالئكة  العصر أربعا و يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على
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 المقربيم و من تبعهم من المسلمين 
 
 

ذنب قول المصنف : وفي خبر أبي بكر الصديق ما من عبد ي*  

فر لهذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر هللا إال غ  

أبو داود وغيره وسنده حسن ال األلباني : أخرجهق  

عتي وقول المصنف : وفي خبر أبي هريرة من حافظ على شف* 

 الضحى غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر

رغيبال األلباني : إسناده ضعيف كما بينته في تخريج التق  

 
 

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

 

[   218صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال - 1211

 سمعت عاصم بن ضمرة قال : سألت عليا عن صالة رسول هللا

 صلى هللا عليه وسلم فذكر هذا الحديث

لى ال أبو بكر : ففي هذا لخبر خبر علي بن أبي طالب قد صق

ع من النهار ركعتين مرتين فأما ذكر األربع قبل الظهر واألرب

ار لعصر فهذه من األلفاظ المجملة التي دلت عليه األخبقبل ا

لم المفسرة فدل خبر ابن عمر عن النبي صلى هللا عليه وس

لى هللا صالة الليل والنهار مثنى مثنى وأن كل ما صلى النبي ص

ى عليه وسلم في النهار من التطوع فإنما صالهن مثنى مثن

نبي و ثبت عن العلى ما خبر أنها صالة النهار والليل جميعا ول

بالنهار  صلى هللا عليه وسلم أنه صلى من النهار أربعا بتسليمة

 وبين أن يسلم في كل ركعتين
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يم على قوله في خبر علي : ويفصل بين كل ركعتين بالتسلو

حتمل المالئكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين فهذه اللفظة ت

ي إذ فمعنيين أحدهما أنه كان يفصل بن كل ركعتين بتشهد 

هذا التشهد التسليم على المالئكة ومن تبعهم من المسلمين و

تسليم الذي معنى يبعد والثاني أنه كان يفصل بين كل ركعتين بال

ة وهذا هو فصل بين هاتين الركعتين وبين ما بعدهما من الصال

 هو المفهوم من المخاطبة ألن العلماء ال يطلقون اسم الفصل

عدهما بين الركعتين وبين ما ببالتشهد من غير سالم يفصل 

ومحال من جهة الفقه أن يقال : يصلي الظهر أربعا يفصل 

مغرب بينهما بسالم أو العصر أربعا يفصل بينهما بسالم أو ال

هما بسالم ثالثا يفصل بينهما بسالم أو العشاء أربعا يفصل بين

 وإنما يجب أن يصلي المرء الظهر والعصر والعشاء كل واحد

موصولة ال مفصولة وكذلك المغرب يجب أن  منهن أربعة

وصل يصلى ثالثا موصولة ال مفصولة ويجب أن يفرق بين ال

التشهد وبين الفصل والعلماء من جهة الفقه ال يعلمون الفصل ب

ها ولو من غير تسليم يكون خارجا من الصالة ثم يبدأ فيما بعد

ل ز لمصكان التشهد يكون فصال بين الركعتين وبينما بعد لجا

ل أن إذا تشهد في كل صالة يجوز أن يتطوع بعدها أن يقوم فب

 يسلم فيبدأ في التطوع على العمد وكذلك كان يجوز له أن

شهد في يتطوع من الليل بعشر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يت

بعده  كل ركعتين ولو كان التشهد فصال بين ما مضى وبين ما

لعراقيين من الصالة وهذا خالف مذهب مخالفينا من ا  

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

اصم الحديث ساق المصنف لفظه قبل السند قال : وفي خبر عو
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ه بن ضمرة عن علي بن أبي طالب كان النبي صلى هللا علي

 وسلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها عند العصر صلى

ى ركعتين وإذا كانت من هاهنا كهيئتها من ههنا عند الظهر صل

صر ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العأربعا 

ة المقربين أربعا ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على المالئك

 ومن تبعهم من المسلمين ... . سم ساق إسناده كما رأيت

 
 

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

 

[   220صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عبة بن الحجاج عن عبد ربه بن سعيد وقد روى ش - 1212

عبد  عن أنس بن أبي أنس عن عبد هللا بن نافع بن العمياء عن

ي هللا بن الحارث بن نوفل عن الطلب بن أبي وداعة : أن النب

ي كل صلى هللا عليه وسلم قال : الصالة مثنى مثنى و تشهد ف

م اللهم ركعتين و تبائس و تمسكن و تقنع يديك وتقول : الله

من لم يفعل فهو خداجف  

به دثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن عبد رح

 بن سعيد 

 
 

 قال األلباني : إسناده ضعيف ألن مداره من هذا الوجه والذي 

بعده على ابن العمياء وهو مجهول وقد أشار المصنف إلى 

 ضعفه فيما يأتي قريبا

 
 

-------------------------------------  
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[   221صفحة  - 2ابن خزيمة    ] جزء  صحيح   

 
 

وخالف الليث بن سعد شعبة في إسناد هذا الخبر - 1213  

 رواه الليث عن عبد ربه عن عمران بن أبي أنيس عن عبدف

بن  اللهبن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل

 عباس : عن النبي صلى هللا عليه وسلم

د هللا بن يعني ابن عب -نا يحيى دثناه يونس بن عبد األعلى ثح

ثنا الليث -بكير   

ل خبر إن ثبت هذا الخبر فهذه اللفظة : الصالة مثنى مثنى مثف

ادة ابن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم وفي هذا لخبر زي

قال :  شرح ذكر رفع اليدين ليقول : اللهم اللهم وفي خبر الليث

بل : يا رب يا رترفعهما إلى ربك تستقبل بهما وجهك وتقو  

صالة وهذا رفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من ستة الو

دال على أنه إنما أمره برفع اليدين والدعاء والمسألة بعد 

من  التسليم من المثنى فأما الخبر الذي احتج به بعض الناس

األربع قبل الظهر أن النبي صلى هللا عليه وسلم صالهن 

برواية  د ال يحتج بمثله من له معرفةبتسليمة فإنه روى بإسنا

 األخبار
 
 

 حدثناه علي بن حجر نا محمد بن يزيد الواسطي ح و - 1214

ن ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي ع

إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي 

 أيوب عن النبي صلى هللا عليه وسلم

ن قديم ثنا شعبة حدثني عبيدة و كان محدثنا بندار نا أبو داود و

 حديثه عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع

This file was downloaded from QuranicThought.com



قبل  عن أبي أيوب : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : أربع

 الظهر ال يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء

ذا لفظ حديث شعبةه  

 راأما محمد بن يزيد فإنه طول الحديث فذكر فيه كالما كثيف

ن فحدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن عبيدة بن معتب عن اب

 منجاب عن رجل عن قرثع الضبي عن أبي أيوب :

ن النبي صلى هللا عليه وسلم نحوهع  

ره عبيدة بن معتب رحمه هللا ليس ممن يجوز االحتجاج بخب و

ما  عند من له معرفة برواية األخبار وسمعت أبا موسى يقول :

وال عبد الرحمن بن مهدي حدثا عن سمعت يحيى بن سعيد 

يحكي  سفيان عن عبيدة بن معتب بشيء قط وسمعت أبا قالبة

قول عن هالل بن يحيى قال : سمعت يوسف بن خالد السمتي ي

ته : قلت لعبيدة بن معتب : هذا الذي ترويه عن إبراهيم سمع

كله ؟ قال : منه ما سمعته و منه ما أقيس عليه قال : قلت : 

سمعت فإني أعلم بالقياس منك فحدثني بما  

روى شبيها بهذا الخبر األعمش عن المسيب بن رافع عن و

سلم علي بن الصلت عن أبي أيوب عن النبي صلى هللا عليه و

 إال أنه ليس فيه : ال يسلم بينهن 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف كما قال ابن خزيمة   

ن إلى الحسال األلباني : لكن له طرق أخرى يرقى بمجموعها ق

 لذا أوردته في صحيح أبي داود وفي صحيح الجامع

_________ 

يى قال ال األلباني تعليقا على قول المصنف " عن هالل بن يحق

تب هذا سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول قلت لعبيدة بن مع
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ما  الذي ترويه عن إبراهيم سمعته كله قال منه ما سمعته ومنه

ياس منك بما سمعت فإني أعلم بالقأقيس عليه قال قلت فحدثني 

ين قال : يوسف بن خالد السمتي هذا متروك وكذبه ابن مع -" 

 كما في التفريب فال يجوز االعتماد على جرحه

 
 

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

 

[   223صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ريك عن حدثناه أبو موسى حدثنا أبو أحمد ثنا ش - 1215

 األعمش ح و ثنا موسى نا مؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان عن

األعمش عن المسيب بن رافع عن رجل من األنصار عن أبي 

 أيوب : قال أبو بكر : و لست أعرف علي بن الصلت هذا وال

أدري من أي بالد هللا هو و ال أفهم ألقي أبا أيوب أم ال ؟ وال 

  معاند أو جاهل إال -علمي  -يحتج بمثل هذه األسانيد 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

إلسناد اب صالة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا اب

 شيء

 
 

فة أملى بالكو -حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم  - 1216

قال وهو الذي ي -نا موسى بن عبد العزيز أبو شعيب العدني  -

لحكم قال : حدثني ا -له القنباري سمعته يقول أصلي فارسي 

هللا  بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس : أن رسول هللا صلى
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 عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب :

ال ا عباس يا عماه أال أعطيك أال أجزيك أال أفعل لك عشر خصي

ه إذا أنت فعلت ذلك غفر هللا ذنبك أوله وآخره ـ قديمه وحديث

 عالنيته عشر خصال أنخطأه وعمده صغيره وكبيره سره و

وسورة  تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعتين بفاتحة الكتاب

ان فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم : سبح

م هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر خمس عشرة مرة ث

تركع وتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع 

تقولها جد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك ففتقولها عشرا ثم تس

شرا عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها ع

ن فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إ

ففي كل  استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل

ي سنة جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل فف

ن لم تفعل ففي عمرك مرةمرة فإ  

م رواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسال لو

ن يقل فيه عن ابن عباس حدثناه محمد بن رافع نا إبراهيم ب

 الحكم 
 
 

واهد قال األلباني : إسناده ضعيف كما أشار المصنف لكن له ش 

 يتقوى بها لذا أوردته في صحيح أبي داود

 
 

-------------------------------------  
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اب صالة الترغيب والترهيبب  

 
 

عثمان  حدثنا عبد هللا بن هاشم نا عبد هللا بن نمير ثنا - 1217

 أخبرني عامر بن سعد عن أبيه : أن رسول -وهو ابن حكيم  -

ذا مر حتى إ هللا صلى هللا عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية

ه ودعا بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا مع

طاني ربه طويال ثم انصرف إلينا فقال : سألت ربي ثالثا فأع

ة اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن ال يهلك أمتي بالسن

ألته فأعطانيها وسألته أن ال يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها و س

عنيهاأن ال يجعل بأسهم بينهم فمن  

 
 

-------------------------------------  
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نا  حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد األموي ثنا أبي - 1218

األعمش عن رجاء األنصاري عن عبد هللا بن شداد بن الهاد 

لم عن معاذ بن جبل قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وس

معه ألتمسه أسأل كل من مررت به فيقول : مر قبل وخرجت 

طال حتى مررت فوجدته يصلي فانتظرته حتى انصرف وقد أ

ها هكذا الصالة فقلت : لقد رأيتك طولت تطويال ما رأيتك صليت

اني قال : إني صليت صالة رغبة ورهبة سألت هللا ثالثا فأعط

انيها طاثنتين ومنعني واحدة سألته أن ال يهلك أمتي غرقا فأع

 وسألته أن ال يسلط عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن ال

 يلقي بأسهم بينهم فرد علي 
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قال األلباني : إسناده ضعيف رجاء األنصاري مجهول كما  

 أشار إلى ذلك الذهبي بقوله : ما روى عنه سوى األعمش
 
 

حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قاال : حدثنا  - 1219

 نا شعبة عن أبي جعفر المدني قال : سمعت عثمان بن عمر

ر عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف : أن رجال ضري

يني قال : أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : أدع هللا أن يعاف

إن شئت أخرت ذلك وهو خير وإن شئت دعوت قال أبو موسى 

اال : قال : فادعه وقاال فأمره أن يتوضأ قال بندار : فيحسن وق

وجه ويصلي ركعتين ويدعوا بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأت

ربي  إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى

ى : في حاجتي هذه فتقضي لي اللهم شفعه في زاد أبو موس

ه وشفعني فيه قال : ثم كأنه شك بعد في : وشفعني في  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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اب صالة االستخارةب  

 
 

نا حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبر - 1220

أبي  حيوة أن الوليد بن أبي الوليد أخبره أن أيوب بن خالد بن

  صلىأيوب األنصاري حدثه عن أبيه عن جده : أن رسول هللا
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ءك ثم هللا عليه وسلم قال : اكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن وضو

قدر صل ما كتب هللا لك ثم أحمد ربك ومجده ثم قل : اللهم إنك ت

ي وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب فإن رأيت لي ف

تي خيرا لي في ديني ودنياي وآخر -تسميها باسمها  -فالنة 

خيرا لي منها في ديني ودنياي  فاقدرها لي وإن كان غيرها

اقدرها لي  -أو قال  -وآخرتي فاقض لي بها   

 
 

وه قال األلباني : إسناده ضعيف أيوب بن خالد فيه لين وأب 

 مجهول العين

 
 

-------------------------------------  
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من السننماع أبواب صالة الضحى و ما فيها ج  

 
 

اب الوصية بالمحافظة على صالة الضحىب  

 
 

ن يعني اب -حدثنا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل  - 1221

عن عطاء بن يسار  -وهو ابن أبي حرملة  -نا محمد  -جعفر 

 عن أبي ذر قال : أوصاني خليلي بثلث ال أدعهن إن شاء هللا

الثة م ثأبدا أوصاني بصالة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصو

 أيام من كل شهر 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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ن حدثنا بشر بن خالد العسكري نا محمد بن كثير ع - 1222

يرة األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هر

وال  قال : أوصاني خليلي بثالث بصوم ثالثة أيام من كل شهر

 أنام إال على الوتر وركعتي الضحى
 
 

فضل صالة الضحى إذ هي صالة األوابين اب فيب  

 
 

ن يعني اب -ثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا يزيد  - 1223

 حدثني سليمان بن أبي -هو ابن حوشب  -عن العوام  -هارون 

 سليمان عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي بثالث لست

بتاركهن أن ال أنام إال على وتر وأن ال أدع ركعتي الضحى 

ة األوابين وصيام ثالثة أيام من كل شهر فإنها صال  

 
 

ينته قال األلباني : سليمان ال يعرف لكن الحديث صحيح كما ب 

1286وصحيح أبي داود  1164في الصحيحة   

 
 

-------------------------------------  
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رارة ن عبد هللا بن زثنا محمد بن يحيى نا إسماعيل ب - 1224

عن  الرقي ببغداد ثنا خالد بن عبد هللا وحدثني محمد بن عمرو

سلم أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول صلى هللا عليه و

 : ال يحافظ على صالة الضحى إال أواب
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ال : وهي صالة األوابينق  

لى ال أبو بكر : لم يتابع هذا لشيخ إسماعيل بن عبد هللا عق

ا الخبر رواه الدراودي عن محمد بن عمرو عن أبي إيصال هذ

سلمة مرسال ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن 

 أبي سلمة قوله 
 
 

فا قال األلباني : إسناده حسن وقد توبع ابن زرارة عليه خال 

1994للمؤلف كما تراه مبينا في الصحيحة   

 
 

من ء اب فضل صالة الضحى والبيان أن ركعتي الضحى تجزىب

سالمي المرء في كل يوم الصدقة التي كنت على  

 
 

 - نا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي ثنا مهدي - 1225

ن عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى ب -وهو ابن ميمون 

ه يعمر عن أبي األسود عن أبي ذر : عن النبي صلى هللا علي

كل فوسلم أنه قال : يصبح أحدكم وعلى كل سالمى منه صدقة 

وف و تهليلة و تحميدة و تكبيرة و تسبيحة صدقة و أمر بمعر

 نهى عن منكر صدقة و تجزئ من كل ذلك ركعتا الضحى

 
 

-------------------------------------  
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تي اب ذكر عدد السالمي وهي المفاصل التي عليها الصدقة الب

كلها لضحى من الصدقة التي على تلك المفاصلا تجزئ ركعتا  
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 نا أبو عمار الحسين بن حريث نا علي بن الحسين - 1226

ة يقول : عن أبيه حدثني عبد هللا بن بريدة قال : سمعت أبا بريد

ان سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : في اإلنس

 ل منهثالثمائة وستون مفصال فعليه أن يتصدق عن كل مفص

 صدقة قال : ومن يطيق ذلك يا نبي هللا ؟ قال : النخامة في

فركعتا  المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر

 الضحى تجزئك 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب استحباب تأخير صالة الضحىب  

 
 

ريع يعني ابن ز -حدثنا بشر بن معاذ العقدي نا يزيد  - 1227

بن  قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيدنا سعيد عن 

هو أرقم : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على قوم و

ال يصلون الضحى في مسجد قباء حين أشرقت الشمس فق

ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة األوابين إذ رمض

 الفصال

 نثنا بشر بن معاذ نا حماد بن زيد ثنا أيوب عن القاسم بو

ه وسلم عوف الشيباني عن زيد بن أرقم عن النبي صلى هللا علي

 نحوه

 
 

-------------------------------------  
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اب استحباب مسألة هللا عز وجل في صالة الضحى رجاء ب

 اإلجابة
 
 

نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني  - 1228

ن عن بكير عن الضحاك القرشي ع -يعني ابن الحارث  -عمرو 

بن أبي أنس وحدثنا أحمد بن عبد هللا بن عبد الرحيم البرقي نا ا

 مريم نا بكر بن مضر أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن

 األشج عن الضحاك بن عبد هللا القرشي حدثه عن أنس بن

ر صلى سلم في سفمالك قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و

 سبحة الضحى ثمان ركعات فلما انصرف قال : إني صليت

منعني صالة رغبة ورهبة فسألت ربي ثالثا فأعطاني اثنتين و

ال يظهر  واحدة سألته أن ال يقتل أمتي بالسنين ففعل وسألته أن

قال  عليهم عدوا ففعل وسألته أن ال يلبسهم شيعا فأبى علي

يبتلي أمتي بالسنين  أحمد بن عبد الرحمن : أن ال  

 
 

ومع  قال األلباني : الضحاك بن عبد هللا القرشي غير معروف 

حديثه هذا ووافقه الذهبي 314/  1ذلك صحح الحاكم   

 
 

اب صالة الضحى عند القدوم من السفرب  

 
 

 حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف نا سالم بن نوح - 1229

لى عمر : أن النبي صالعطار أخبرنا عبيد هللا عن نافع عن ابن 

بة هللا عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إال أن يقدم من غي  
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قال األلباني : إسناده صحيح الصواف هذا هو اسحق بن  

 ابراهيم بن محمد الباهلي البصري من شيوخ البخاري
 
 

-------------------------------------  
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 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا معتمر عن خالد عن عبد هللا - 1230

ى عن عائشة قالت : ما رأيت رسول هللا صل -وهو ابن شقيق 

يصلي هللا عليه وسلم يصلي الضحى قط إال أن يقدم من سفر ف

 ركعتين

 ال أبو بكر : خبر ابن عمر من الجنس الذي أعلمت في غيرق

 الذي يجب قبول خبره موضع من كتبنا أن المخبر والشاهد

ي وشهادته من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه ال من ينف

على  الشيء وإنما يقول العلماء لم يفعل فالن كذا ولم يكن كذا

فعل المسامحة والمساهلة في الكالم وإنما يريدون أن فالنا لم ي

 كذا علمي وإن كذا لم يكن علمي و ابن عمر إنما أراد أن النبي

ن عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إال أن يقدم مصلى هللا 

حى غيبة أي لم أره صلى ولم يخبرني ثقة أنه كان يصلي الض

 إال أن يقدم من غيبة

هكذا خبر عائشة رواه كهمس بن الحسن و الجريري جميعا و

 صلى عن عبد هللا بن شقيق قال : قلت لعائشة : كان رسول هللا

 : ال إال أن يجيء من هللا عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قالت

 مغيبه

ن دثناه الدورقي ثنا عثمان بن عمر نا كهمس ح وثنا سلم بح
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نا  جنادة ثنا وكيع عن كهمس ح وثنا بندار ثنا سالم بن نوح

ريالجريري ح و ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية عن الجري  

ي من ال أبو بكر : فهذه اللفظة التي في خبر كهمس و الجريرق

ة أعلمت أنها تكلمت بها على المسامحة والمساهل الجنس الذي

 وإنما معناها ما قالوا في خبر خالد الحذاء : ما رأيت رسول هللا

أن  صلى هللا عليه وسلم يصلي و الدليل على صحة ما تأولت

ير النبي صلى هللا عليه وسلم قد صلى صالة الضحى في غ

 خبار فياليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة سأذكر هذه األ

ه موضعها من هذا الكتاب إن شاء هللا فالخبر الذي يجب قبول

صلى  ويحكم به هو خبر من أعلم أن النبي صلى هللا عليه وسلم

 الضحى ال خبر من قال : أنه لم يصل
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 عليه لجماعة وفيه بيان النبي صلى هللااب صالة الضحى في اب

ه من الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم في وسلم قد صلى

 الغيبة
 
 

لم وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المس - 1231

تاذ السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا األس

 قراءةاإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 

عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 

ا إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثن
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مان بن يعقوب بن إبراهيم الدورقي و محمد بن يحيى قاال ثنا عث

عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن 

ى في ليه وسلم صلعتبان بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا ع

 بيته سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا في بيته

ال أبو بكر : في بيته يعني بيت عتبان بن مالك ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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ن الضحى وهذا م اب صالة النبي صلى هللا عليه وسلم عندب

ء ال أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشي الباب الذي أعلمت

 من ينفي الشيء

 
 

ثنا محمد بن عبد هللا المخرمي ثنا أبو عامر عن  - 1232

عن أبي  شعبة ح وثنا بندار حدثنا هشام بن عبد الملك ثنا شعبة

 إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : كان النبي صلى

وسلم يصلي الضحى هللا عليه  

ال المخرمي : هكذا حدثنا به مختصراق  

 ال أبو بكر : هذا الخبر عندي مختصر من حديث عاصم بنق

سلم ضمرة : سألنا عليا عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه و

قد أمليته قبل قال في الخبر : إذا كانت الشمس من ههنا 

حى الض كهيئتها من ههنا عند العصر صلى ركعتين فهذه صالة  
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1211قال األلباني : إسناده حسن وقد مضى مطوال    

 
 

 اب صالة الضحى في السفر وهو من الجنس الذي أعلمت أنب

يوم الذي وسلم قد صلى الضحى في غير ال النبي صلى هللا عليه

 كان يقدم فيه من غيبة

 
 

ن حدثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو ب - 1233

حمن بن أبي ليلى قال : ما أخبرني أحد أنه مرة عن عبد الر

ئ فإنها رأى النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي الضحى إال أم هان

ح مكة حدثت أن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل عليها يوم فت

ا فاغتسل وصلى ثمان ركعات ما رأيته صلى صالة أخف منه

 غير أنه كان يتم الركوع والسجود

 
 

-------------------------------------  
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كل  اب ذكر البيان أن النبي صلى هللا عليه وسلم يسلم منب

ركعات الالتي صالهن صالة الضحى ركعتين من الثمان  

 
 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي ثنا  - 1234

ريب عن أم عياض بن عبد هللا عن مخرمة بن سليمان عن ك

يوم  هانئ بنت أبي طالب : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ن صلى سبحة الضحى ثمان ركعات كان يسلم من كل ركعتي  
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ي داود قال األلباني : إسناده ضعيف كما بينته في ضعيف أب 

237 

 
 

حىاب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صالة الضب  

 
 

لرحمن بن وهب بن مسلم ثنا عمي نا أحمد بن عبد ا - 1235

ن أخبرني يونس عن الزهري حدثني عبيد هللا بن عبد هللا ب

الحارث بن نوفل أن أباه عبد هللا بن الحارث قال : سألت 

وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول هللا 

خبرني صلى هللا عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا ي

 نئ بنت أبي طالب أخبرتني : أن رسول هللاعن ذلك إال أم ها

ثوب صلى هللا عليه وسلم أتى بعدما النهار يوم الفتح فأمر ب

يامه فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات ال أدري أق

ه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك متقارب قالت : فلم أر

 سبحها قبل وال بعد

 
 

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

 

[   235صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب صالة التطوع قاعداج  

 
 

اب تقصير أجر صالة القاعد من صالة القائم في التطوعب  
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نا محمد بن العالء بن كريب نا أبو خالد أخبرنا  - 1236

الحسين بن المكتب عن عبد هللا بن بريدة عن عمران بن 

الة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صحصين قال : سألت 

القائم  الرجل قاعدا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : صالة

 أفضل وصالة القاعد على النصف من صالة القائم
 
 

اب ذكر ما كان هللا عز وجل خص به نبيه صلى هللا عليه ب

ائما قاعدا فجعل صالته قاعدا كالصالة ق المصطفى في الصالة

رفي األج  

 
 

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

 

[   236صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ثنا حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور ح و - 1237

ر ح وثنا أبو موسى نا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني منصو

بن  بندار نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن هالل

ول حيى عن عبد هللا بن عمرو قال : رأيت رسيساف عن أبي ي

تقول :  هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي جالسا قلت : حدثت أنك

إن صالة الجالس على النصف من صالة القائم قال : أجل 

 ولكني لست كأحد منكم

ذا لفظ حديث أبي موسى لم يقل بندار قال : أجل !ه  

 
 

اب التربع في الصالة إذا صلى المرأ جالساب  
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بو حدثنا محمد بن عبد هللا بن المبارك المخرمي ثنا أ - 1238

 داود الحفري ح وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو داود عمر بن

عن  سعد عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد هللا بن شقيق

متربعا عائشة قالت : رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي  

 
 

ن بالمرء علة من اب إباحة صالة التطوع جالسا وإن لم يكب

الصالة قائما مرض ال يقدر على  

 
 

ج حدثنا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جري - 1239

و ح وثنا محمد بن سنان القزاز و محمد بن صدران قاال ثنا أب

ا عاصم عن ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أب

 رسول هللاسلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته : أن 

اصلى هللا عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صالته جالس  

هو قال ابن رافع و ابن صدران : حتى كان كثير من صالته وو

 جالس

 
 

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

 

[   237صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ان ك اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنماب

جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن  يكثر من التطوع

 وحطمه الناس

 
 

نا ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن هشام بن عروة ح وث - 1240
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ى علي بن حجر السعدي أخبرنا جرير ح وثنا يوسف بن موس

نا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان 

في  هو جالس بعدما دخلالنبي صلى هللا عليه وسلم يصلي و

أها ثم السن فإذا بقي من السورة ثالثون أو أربعون آية قام فقر

لم ال ركع غير أن عليا قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وس

نيقرأ في شيء من صالة الليل جالسا حتى إذا دخل في الس  

 
 

 ثنا بندار نا يحيى ثنا كهمس ح وثنا يعقوب بن - 1241

ن علية عن الجريري كالهما عن عبد هللا بن إبراهيم ثنا اب

وسلم  شقيق قال قلت لعائشة : أكان رسول هللا صلى هللا عليه

 يصلي قاعدا ؟ قالت : بعدما حطمه الناس

قال الدورقي : قالت : نعم ! بعدما حطمه الناسو  

 
 

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

 

[   238صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالساب  

 
 

لكا حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن ما - 1242

من حدثه عن ابن شهاب ح وثنا عبد هللا بن هاشم ثنا عبد الرح

بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن 

 ل هللاالمطلب بن أبي وداعة عن حفصة قالت : ما رأيت رسو

كان قبل  صلى هللا عليه وسلم يصلي في سبحته جالسا حتى إذا

ة فيرتلها موته بعام فكان يصلي في سبحته جالسا فيقرأ السور
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 حتى تكون أطول من أطول منها

م يقل ابن هاشم في سبحتهل  

 
 

كعة اب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الرب

 الواحدة
 
 

 السعدي مرة أخبرنا جرير عن هشامنا علي بن حجر  - 1243

ليه بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان النبي صلى هللا ع

أو  وسلم يصلي جالسا وكان إذا بقي عليه من السورة ثالثون

 أربعون آية قام فقرأها ثم ركع
 
 

بي حدثنا يعقوب الدورقي نا ابن علية نا الوليد بن أ - 1244

يل ياد بن أيوب قاال ثنا إسماعهشام ح وثنا مؤمل بن هشام و ز

عن الوليد بن أبي هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرة عن 

هو عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ و

ةقاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ اإلنسان أربعين آي  

 
 

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

 

[   239صفحة  - 2جزء صحيح ابن خزيمة    ]    

 
 

فة اب ذكر خبر روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم في صب

 العلماء إنه خالف هذا الخبر الذي صالته جالسا حسب بعض

 ذكرناه
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 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و زياد بن أيوب - 1245

سألت  قاال حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عبد هللا بن شقيق قال :

وع صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من التطعائشة عن 

فإذا قرأ  فقالت : كان يصلي ليال طويال قائما وليال طويال جالسا

وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد 

 وهو قاعد

 
 

 -يعني ابن زيد  -حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد  - 1246

كان  قيق عن عائشة قالت :عن بديل و أيوب عن عبد هللا بن ش

ا فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي ليال طويال قائم

 صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا

 
 

ميد حدثنا محمد بن العالء بن كريب ثنا أبو خالد ثنا ح - 1247

ول عن عبد هللا بن شقيق عن عائشة : أنه سألها عن صالة رس

لى هللا ه وسلم جالسا فقالت : كان رسول هللا صهللا صلى هللا علي

قاعدا  عليه وسلم يصلي ليال طويال قائما فإذا صلى قاعدا ركع

 وإذا صلى قائما ركع قائما

د قال أبو خالد : فحدثت به هشام بن عروة فقال : كذب حميف

ا صلى وكذب عبد هللا بن شقيق حدثني أبي عن عائشة قالت : م

سن يه وسلم قاعدا قط حتى دخل في الرسول هللا صلى هللا عل

هكذا  فكان يقرأ السور فإذا بقي منها آيات قام فقرأهن ثم ركع

 قال أبو بكر : السور

يق إذ ال أبو بكر : قد أنكر هشام بن عروة خبر عبد هللا بن شقق

ظاهره كان عنده خالف خبره عن أبيه عن عائشة وهو عندي 

يق ن عبد هللا بن شقغير مخالف لخبره ألن في رواية خالد ع
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 عن عائشة : فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ

وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد فعلى هذه اللفظة هذا الخبر 

ليس بخالف خبر عروة و عمرة عن عائشة ألن هذه اللفظة 

ا التي ذكرها خالد دالة على أنه كان إذا كان جميع القراءة قاعد

 جميع القراءة قائما ركع قائما ولم يذكر ركع قاعدا وإذا كان

ئما عبد هللا بن شقيق صفة صالته إذا كان بعض القراءة قا

وبعضها قاعدا وإنما ذكره عروة و أبو سلمة و عمرة عن 

ا عائشة إذا كانت القراءة في الحالتين جميعا بعضها قائم

ه وبعضها قاعدا فذكر أنه كان يركع وهو قائم إذا كانت قراءت

رة : حالتين كلتيهما ولم يذكر عروة وال أبو سلمة وال عمفي ال

ة التي كيف كان النبي صلى هللا عليه وسلم يفتتح هذه الصال

عبد  يقرأ فيها قائما وقاعدا ويركع قائما وذكر ابن سيرين عن

ماهللا بن شقيق عن عائشة ما دل على أنه كان يفتتحها قائ  

 
 

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

 

[   241صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يم حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن يزيد بن إبراه - 1248

شة قالت عن ابن سيرين عن عبد هللا بن شقيق العقيلي عن عائ

دا فإذا : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي قائما وقاع

كع لصالة قاعدا رافتتح الصالة قائما ركع قائما وإذا افتتح ا

 قادعا

ا الخبر ال أبو بكر : فهذا الخبر يبين هذه األخبار كلها فعلى هذق

يقرأ إذا افتتح الصالة قائما ثم قعد وقرأ انبغى له أن يقوم ف
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ا قرأ بعض قراءته ثم يركع وهو قائم فإذا افتتح صالته قاعد

قرأ  جميع قراءته ثم يركع وهو قائم فإذا افتتح صالته قاعدا

ي ع قراءته وهو قاعد ثم ركع وهو قاعد إتباعا لفعل النبجمي

 صلى هللا عليه وسلم

 
 

اب تقصير أجر صالة المضطجع عن أجر صالة القاعدب  

 
 

ج حدثنا محمد بن العالء بن كريب و أبو سعيد األش - 1249

حسين  قاال نا أبو خالد حسين المكتب وثنا بندار ثنا يحيى عن

نا حدث -يعني ابن زريع  -ا يزيد ح وثنا أحمد بن المقدام ثن

:  حسين المعلم عن عبد هللا بن بريدة عن عمران بن حصين

صف عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : صالة النائم على ن

 صالة القاعد

ئم ال أبو بكر : قد كنت أعلمت قبل أن العرب توقع اسم الناق

 رادعلى المضطجع وعلى النائم الزائل العقل بالنوم وإنما أ

المصطفى صلى هللا عليه وسلم بقوله : وصالة النائم : 

قل المضطجع ال زائل العقل بالنوم إذ زائل العقل بالنوم ال يع

 الصالة في وقت زوال العقل
 
 

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

 

[   242صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ه العامة إذ العامة اب صفة صالة المضطجع خالف ما يتوهمب

والنبي  إنما تأمر المصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه
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 صلى هللا عليه وسلم أمر المصلي مضطجعا أن يصلي على

 جنب

 
 

 نا محمد بن عيسى نا ابن المبارك ح وثنا سلم بن - 1250

لم جنادة نا وكيع جميعا عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المع

ة عن عمران بن حصين قال : كان بي عن عبد هللا بن بريد

ة فقال : الباصور فسألت النبي صلى هللا عليه وسلم عن الصال

جنب صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى  

في حديث ابن المبارك قال : كانت بي بواسيرو  

 
 

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

 

[   243صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب صالة التطوع في السفرج  

 
 

اب التطوع بالنهار للمسافر خالف مذهب من كره التطوع ب

 للمسافر بالنهار
 
 

ليه قال أبو بكر : خبر أم هانئ : أن النبي صلى هللا ع - 1251

ن وسلم صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات قد خرجته م

 قبل

 
 

صالة المكتوبةاب صالة التطوع في السفر قبل ب  
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سان حدثنا محمد بن بشار نا يحيى حدثنا يزيد بن كي - 1252

 حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول هللا

قال صلى هللا عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ف

احلته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليأخذ كل إنسان برأس ر

توضأ لشيطان فغفلنا فدعا بالماء ففإن هذا منزل حضرنا فيه ا

 ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصالة فصلى الغداة

لى د خرجت هذه القصة في غير هذا الموضع في نوم النبي صق

 هللا عليه وسلم عن صالة الصبح حتى طلعت الشمس 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   244صفحة  - 2مة    ] جزء صحيح ابن خزي   

 
 

و  حدثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أخبرنا أبي - 1253

فوان بن شعيب قاال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ص

 سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب أنه قال :

را فلم أر سافرت مع النبي صلى هللا عليه وسلم ثمانية عشر سف

يغ هللا صلى هللا عليه وسلم يترك ركعتين حين تز رسول

 الشمس فلم أره يترك ركعتين قبل الظهر

أبو  نا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا الليث وث

ا عن صفوان بن سليم بهذ -هو فليح  -يحيى بن سليمان 

ظهر اإلسناد نحوه غير أنه قال : فلم أره يترك ركعتين قبل ال  
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ف لذا لباني : إسناده ضعيف أبو بسرة الغفاري ال يعرقال األ 

222خرجت الحديث في ضعيف أبي داود   

 
 

 وقد روى الكوفيون أعجوبة عن ابن عمر إني خائف - 1254

ن إال أن ال تجوز روايتها إال تبين علتها ال إنها أعجوبة في المت

ية أنها أعجوبة في اإلسناد في هذه القصة رووا عن نافع و عط

هللا  سعد العوفي عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلىبن 

الظهر  عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر

دها أربع ركعات وبعدها ركعتين والعصر أربع ركعات ليس بع

ها شيء والمغرب ثالثا وبعدها ركعتين والعشاء أربعا وبعد

السفر  يركعتين والغداة ركعتين وقبلها ركعتين وصليت معه ف

عدها الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين وليس ب

 شيء والمغرب ثالثا وبعدها ركعتين وقال هي وتر النهار ال

تين ينقص في حضر وال سفر والعشاء ركعتين وبعدها ركع

 والغداة ركعتين وقبلها ركعتين

ع و اه أبو الخطاب نا مالك بن سعير نا ابن أبي ليلى عن نافن

سعد العوفي عن ابن عمرعطية بن   

روى هذا الخبر جماعة من الكوفيين عن عطية عن ابن عمر و

منهم أشعت بن سوار و فراس و حجاج بن أرطاة منهم من 

 اختصر الحديث ومنهم من ذكره بطوله

ن هذا الخبر ال يخفى على عالم بالحديث أن هذا غلط وسهو عو

ر في السفابن عمر قد كان ابن عمر رحمه هللا ينكر التطوع 

 ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصالة وقال : رأيت

ها في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصلي قبلها وال بعد

 السفر 
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مه قال األلباني : إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى واس 

مر محمد بن عبد الرحمن ومثله عطية العوفي ومتنه عن ابن ع

 منكر كما بينه المؤلف

 
 

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

 

[   245صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ان بن حدثنا بندار نا يحيى نا بن أبي ذئب حدثني عثم - 1255

هللا  عبد هللا بن سراقة قال سمعت بن عمر يقول : رأيت رسول

فر صلى هللا عليه وسلم ال يصلي قبلها وال بعدها في الس  

 
 

األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري قال   

 
 

بي نا ابن أ -يعني ابن عمر  -وحدثناه بندار نا عثمان  - 1256

 ذئب عن عثمان بن عبد هللا بن سراقة : أنه رأى حفص بن

ن عمر عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد هللا ب

ل : فقيل : أن خالك ينهى عن هذا فسألت ابن عمر عن ذلك فقا

صلي رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصنع ذلك ال ي

الليل ما قبل الصالة وال بعدها قلت : أصلى بالليل ؟ فقال : صل ب

 بدأ لك 

 
 

لى قال األلباني : إسناده صحيح كالذي قبله ) والذي قبله ع 

 شرط البخاري (
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-------------------------------------  

 

[   246صفحة  - 2] جزء    صحيح ابن خزيمة    

 
 

ص ح حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد نا عيسى بن حف - 1257

 -ص نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن عيسى بن حف

بي قال بندار : قال : نا أ -يعني ابن عاصم بن عمر بن الخطاب 

صلى وقال يحيى : حدثني أبي قال : كنت مع بن عمر في سفر ف

وما عتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قالظهر والعصر رك

 قال ما يصنع هؤالء قال : قلت -يعني يصلون  -يسبحون 

حبت يسبحون قال : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها ألتممتها ص

د على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى قبض فكان ال يزي

 ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك

ذا لفظ حديث يحيى بن حكيمه  

ر بعد ال أبو بكر : فابن عمر رحمه هللا ينكر التطوع في السفق

رى المكتوبة ويقول : لو كنت مسبحا ألتممت الصالة فكيف ي

ر بعد النبي صلى هللا عليه وسلم يتطوع بركعتين في السف

نبي المكتوبة من صالة الظهر ثم ينكر على من يفعل ما فعل ال

ن عمر م أعلم بابصلى هللا عليه وسلم و سالم و حفص بن عاص

 وأحفظ لحديثه من عطية بن سعد

 
 

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

 

[   247صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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وقد حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا  - 1258

بن  شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد هللا : أن عبد هللا

ال السفر سجدة قبل صالة المكتوبة وعمر كان ال يسبح في 

وف بعدها حتى يقوم من جوف الليل وكان ال يترك القيام من ج

 الليل
 
 

يب وحدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان أخبرنا شع - 1259

ن عن الزهري أخبرني عاصم بن عبد هللا أن حفص بن عاصم ب

 عمر ابن الخطاب أخبره : أنه سأل عبد هللا بن عمر عن تركه

ت أن أتم السبحة في السفر فقال له عبد هللا : لو سبحت ما بالي

 الصالة

 ال الزهري : فقلت لسالم : هل سألت أنت عبد هللا بن عمرق

 عما سأله عنه حفص بن عاصم ؟ قال سالم : ال انا كنا نهابه

 عن بعض المسألة

ة ال أبو بكر : فخبر سالم و حفص يدالن على أن خبر عطيق

 م و ابن أبي ليلى واهم في جمعه بين نافع وعن ابن عمر وه

 عطية في خبر ابن عمر في التطوع في السفر إال أن هذا من

ثبات الجنس الذي نقول : إنه ال يجوز أن يحتج باإلنكار على اإل

م و ابن عمر رحمه هللا وإن لم ير النبي صلى هللا عليه وسل

ر فمتطوعا في السفر فقد رآه غيره يصلي متطوعا في الس

من لم والحكم لمن يخبر برؤية النبي صلى هللا عليه وسلم ال ل

 يره هذه مسألة قد بينتها في غير موضع من كتبنا

 
 

-------------------------------------  
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[   248صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب صالة التطوع في السفر عند توديع المنازلب  

 
 

م بن بي صفوان الثقفي نا عبد السالحدثنا محمد بن أ - 1260

عن  -وكان له مروة وعقل  -هاشم نا عثمان بن سعد الكاتب 

زل أنس بن مالك قال : كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال ين

 منزال إال ودعه بركعتين 

 
 

من طريق ابن  316 - 315/  1قال األعظمي : رواه الحاكم  

بد أبو حفص الفالس عخزيمة قال الذهبي معلقا عليه : " ذكر 

 السالم هذا فقال ال أقطع على أحد بالكذب إال عليه "

1047ال األلباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة ق  

 
 

اب صالة التطوع بالليل في السفر على األرضب  

 
 

سان حدثنا محمد بن مسكين اليماني حدثنا يحيى بن ح - 1261

 رحبيل بن سعد قالعن ش -وهو ابن بالل  -حدثنا سليمان 

ليه سمعت جابر بن عبد هللا قال : رأيت رسول هللا صلى هللا ع

دة وسلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى عشر ركعات وأوتر بواح

الفجر ثم  صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي

 صلى بنا الصبح

سلم ال أبو بكر : هذا خبر يصرح بأن النبي صلى هللا عليه وق

ي كتاب كعتي الفجر في السفر واألخبار التي رويناها فصلى ر

صبح الكبير في نوم النبي صلى هللا عليه وسلم عن صالة ال
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بح حتى طلعت الشمس وإنه صلى ركعتي الفجر ثم صلى الص  

 
 

آخرهقال األلباني : إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد اختلط ب   

 
 

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

 

[   249صفحة  - 2ابن خزيمة    ] جزء صحيح    

 
 

ماع أبواب صالة التطوع في السفر على الدوابج  

 
 

مصلي اب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالب

الراحلة ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة وأن 

 الوتر على الراحلة غير جائز كصالة الفريضة
 
 

األعلى نا ابن وهب أخبرني  حدثنا يونس بن عبد - 1262

ه يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن أبي

راحلة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسبح على ال

قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه ال يصلي عليها 

 المكتوبة
 
 

علم اب ذكر خبر غلط في االحتجاج به بعض من لم يتبحر الب

على الراحلة غير جائز أن الوترممن زعم   

 
 

-------------------------------------  
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[   250صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا يعقوب الدورقي نا محمد بن مصعب نا  - 1263

بن  األوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن

 هللا صلى هللا ثوبان عن جابر ابن عبد هللا قال : كان رسول

إذا أراد عليه وسلم يصلي في السفر حيث توجهت به راحلته ف

 المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى باألرض

 ال أبو بكر : توهم بعض الناس أن هذا الخبر دال على خالفق

خبر ابن عمر واحتج بهذا الخبر أن الوتر غير جائز على 

ال ر عندنا والراحلة وهذا غلط وإغفال من قائله وليس هذا الخب

 عند من يميز بين األخبار يضاد خبر ابن عمر بل الخبران

بي جميعا متفقان مستعمالن وكل واحد منهما أخبر بما رأى الن

جميعا  صلى هللا عليه وسلم يفعله ويجب على من علم الخبرين

سلم إجازة كال الخبرين قد رأى بن عمر النبي صلى هللا عليه و

 رأى ورأى جابر النبي صلى هللايوتر على راحلته فأدى ما 

 عليه وسلم أناخ راحلته فأوتر باألرض فأدى ما رأى النبي

ما فعل صلى هللا عليه وسلم فجائز أن يوتر المرء على راحلته ك

وتر على صلى هللا عليه وسلم وجائز أن ينيخ راحلته فينزل في

ميعا ولم األرض إذ النبي صلى هللا عليه وسلم قد فعل الفعلين ج

زجر عن أحدهما بعد فعله وهذا من اختالف المباح ولو لم ي

لى يوتر النبي صلى هللا عليه وسلم على األرض وقد أوتر ع

ى الراحلة كان غير جائز للمسافر الراكب أن ينزل فيوتر عل

ن جميعا األرض ولكن لما فعل النبي صلى هللا عليه وسلم الفعلي

إن على راحلته و كان الموتر بالخيار في السفر إن أحب أوتر

 شاء نزل فأوتر على األرض وليس شيء من سنته صلى هللا
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ره عليه وسلم مهجورا إذا أمكن استعماله وإنما يترك بعض خب

ر ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا وكان أحدهما يدفع اآلخ

في جميع جهاته فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين 

ن المنسوخ ولو جاز والمنسوخ منهما ويستعمل الناسخ دو

دفع ألحد أن يدفع خبر ابن عمر بخبر جابر كان أجوز آلخر أن ي

ي خبر جابر بخبر ابن عمر ألن أخبار ابن عمر في وتر النب

صح صلى هللا عليه وسلم على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأ

رين من خبر جابر ولكن غير جائز لعالم أن يدفع أحد هذين الخب

بر ن جميعا على ما بينا وقد خرجت طرق خباآلخر بل يستعمال

 بن عمر في كتاب الكبير 

 
 

ثير قال األلباني : محمد بن مصعب وهو القرقساني : صدوق ك 

 الخطأ
 
 

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

 

[   251صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

هت وجاب إباحة صالة التطوع على الراحلة في السفر حيث تب

 بالراكب

 
 

ا أبو حدثنا أبو كريب و عبد هللا بن سعيد قاال : حدثن - 1264

الء خالد قال عبد هللا قال : حدثنا عبيد هللا وقال محمد بن الع

لى عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول هللا ص

 بن هللا عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته وقال عبد هللا
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:  ي على راحلته حيث توجهت به راحلته وقاالسعيد : يصل

 وكان ابن عمر يفعل ذلك

 
 

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

 

[   252صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا بندار ثنا عبد األعلى نا معمر عن الزهري عن - 1265

 عليه عبد هللا بن عامر عن أبيه قال : رأيت رسول هللا صلى هللا

 وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت

 
 

وسلم  اب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى هللا عليهب

راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت  إنما صلى على

 متوجهة نحو القبلة

 
 

سى حدثنا علي بن الحسين الدرهمي و الحسين بن عي - 1266

ن عفر بن محمد عالبسطامي قاال حدثنا أنس بن عياض عن ج

ليه أبيه عن جابر بن عبد هللا قال : رأيت النبي صلى هللا ع

 وسلم يصلي على راحلته متوجها إلى تبوك 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

وهو ابن أبي  -حدثنا بندار نا يحيى نا عبد الملك  - 1267

 عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : أن رسول هللا -سليمان 

كة صلى هللا عليه وسلم كان يصلي على راحلته متوجها من م
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{أينما تولوا فثم وجه هللا  }فنزلت :   

 
 

الي اب إباحة صالة التطوع في السفر على الحمر ويخطر ببب

في هذا الخبر داللة على أن الحمار ليس بنجس وأن كان ال 

 يؤكل لحمه إذ الصالة على النجس غير جائزة

 
 

 أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار عن عمرحدثنا  - 1268

 بن يحيى حدثني سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : رأيت

ى أو عل -رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي على حمار 

-يعني التطوع  -وهو متوجه نحو خيبر  -حمارة   

ال أبو بكر : هذا محمد بن دينار الطاحي البصريق  

 
 

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

 

[   253صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب اإليماء بالصالة راكبا في السفرب  

 
 

د حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عب - 1269

ذه الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال : إنما نزلت ه

جهت بك ا توأن تصلي أينم {فأينما تولوا فثم وجه هللا  }اآلية : 

ذا رجع راحلتك في السفر كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إ

ةمن مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدين  

 
 

اب صفة الركوع والسجود في الصالة راكباب  
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 حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن بكر - 1270

د هللا مع جابر بن عبأخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه س

ه يقول : رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم وهو على راحلت

 يصلي النوافل في كل وجه ولكنه يخفض السجدتين من

 الركعتين ويومئ إيماء 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   254صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب األوقات التي ينهى عن صالة التطوع فيهنج  

 
 

عد اب النهي عن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبب

بذكر لفظ عام مراه خاص العصر حتى تغرب الشمس  

 
 

 ح -يعني ابن جعفر  -حدثنا محمد بن بشار نا محمد  - 1271

 عبةقاال حدثنا ش -يعني ابن الحارث  -وثنا الصنعاني نا خالد 

 عن قتادة قال سمعت رفيعا أبا العالية عن ابن عباس قال :

ه حدثني رجال أحسبه قال : من أصحاب النبي صلى هللا علي

وسلم فيهم عمر بن الخطاب وأعجبهم إلي عمر : أن النبي 

لعصر صلى هللا عليه وسلم نهى عن الصالة في ساعتين بعد ا

 حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
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الصنعاني : قال حدثني نفر أعجبهم إلي عمر قالو  

 
 

 -حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور  - 1272

عن قتادة قال : أخبرنا أبو العالية عن ابن  -وهو ابن زاذان 

ليه عباس قال : سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى هللا ع

لى أن رسول هللا ص -وكان من أحبهم إلي  -وسلم منهم عمر 

مس هللا عليه وسلم نهى عن الصالة بعد الفجر حتى تطلع الش

 وبعد العصر حتى تغرب الشمس

 
 

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

 

[   255صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

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

لعصر طلع الشمس وال بعد ابقوله : ال صالة بعد الصبح حتى ت

ع حتى تغرب الشمس بعض صالة التطوع ال المكتوبة وجمي

: من  التطوع قال أبو بكر : إخبار النبي صلى هللا عليه وسلم

ا نسي صالة فليصلها إذا ذكرها دالة وإجماع المسلمين جميع

ح أو على أن الناسي إذا نسي الصالة مكتوبة فذكرها بعد الصب

ها ه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكربعد العصر أن علي

لنبي بعد الصبح وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر ألن ا

ل صلى هللا عليه وسلم إنما نهى من التطوع بعد الصبح قب

يه طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس إذ لو كان نه

ة عن جميع الصالة فرضها وتطوعها لم يجز أن تصلى فريض

 بل طلوع الشمس وال بعد العصر قبل غروببعد الصبح ق
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الشمس وإن كان ناسيا لها فذكرها في أحد هذين الوقتين 

في  والدليل الثاني أنه إنما أراد بعض التطوع ال كلها سأبينه

 موضعه من هذا الكتاب إن شاء هللا

 
 

 هااب الزجر عن تحري الصالة عند طلوع الشمس وعند غروبب

يكون خالف النطق وال يجوز والدليل على أن السكت ال 

عي االحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يد

له : العلم إذ لو جاز االحتجاج بالسكت على النطق لكان في قو

لعت ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إباحة الصالة إذا ط

 الشمس وإن كان المصلي متحريا بصالته طلوع الشمس
 
 

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

 

[   256صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي نا محمد بن بشار نا يحيى نا هشام بن عروة حدثن - 1273

شر أبي عن ابن عمر ح وثنا محمد بن العالء بنكريب ثنا ابن ب

 نا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول هللا صلى هللا

إنها طلوع الشمس وال غروبها فعليه وسلم ال تحروا بصالتكم 

وسلم :  تغرب بين قرني شيطان وقال رسول هللا صلى هللا عليه

إذا إذا برز حاجب الشمس فأمسكوا عن الصالة حتى يستوي ف

 غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصالة حتى تغيب

يطانهذا حديث يندار وقال : أبو كريب : فإنها تطلع بقرني شو  

 
 

 نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سماكحدثنا بندار  - 1274
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ندب قال : سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول : قال سمرة بن ج

طلع : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ال تصلوا حين ت

غرب الشمس وال حين تغرب فإنها تطلع بين قرني شيطان وت

 بين قرني شيطان

 نفي خبر الصنابحي عن النبي صلى هللا عليه وسلم : إو

لة الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها دال

ي تلك على أن النبي صلى هللا عليه وسلم لما نهى عن الصالة ف

 الساعة قد نهى عن الصالة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع

كذا خبر عمرو بن عبسة : حتى ترتفعو  

رجت هذين الخبرين في غير هذا الباب خ  

 
 

حيحقال األعظمي : إسناده ص   

 
 

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

 

[   257صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا وهذ اب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمسب

ر من الجنس الذي أعلمت أن االحتجاج بالسكت على النطق غي

ج جائز إذ لو جاز االحتجاج بالسكت على النطق لجاز االحتجا

ح حتى لنبي صلى هللا عليه وسلم وال صالة بعد الصببأخبار ا

: قد  تطلع الشمس وال بعد العصر حتى تغرب الشمس أن يقال

جر سكت النبي صلى هللا عليه وسلم في هذه األخبار عن الز

ذلك  عن صالة التطوع إذا قام قائم الظهيرة فيقال : الصالة في

ا ر التي فيهالوقت جائزة أو يقال : هذه االخبار خالف االخبا
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 النهي عن الصالة إذا قام قائم الظهيرة
 
 

هب حدثنا يونس بن عبد األعلى الصدفي حدثنا ابن و - 1275

وأخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني 

أبي  عياض بن عبد هللا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن

ل : يا م فقاهريرة : أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسل

لي رسول هللا أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن ال أص

ليت فيها ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : نعم : إذا ص

 الصبح فأقصر عن الصالة حتى تطلع الشمس

ين قرني قال ابن عبد الحكم : حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بو

ف بلة حتى ينتصالشيطان ثم الصالة مشهودة محضورة متق

النهار فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصالة حتى تميل 

فإذا  الشمس فإنه حينئذ تسعر جهنم وشدة الحر من فيح جهنم

لي مالت الشمس فالصالة محضورة مشهودة متقبلة حتى يص

 العصر فإذا صليت العصر فاقصر عن الصالة حتى تغرب

 الشمس

حكم : ثم الصالة ال يونس قال : صلوات وقال ابن عبد الق

 مشهودة محضورة متقبلة حتى يصلي الصبح

زعم ال أبو بكر : ولو جاز االحتجاج بالسكت على النطق كما يق

بعض أهل العلم أنه الدليل على المنصوص لجاز أن يحتج 

عد بأخبار النبي صلى هللا عليه وسلم أنه نهى عن الصالة ب

مس شالصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ال

إباحة فإباحة الصالة عند بروز حاجب الشمس قبل أن ترتفع وب

ند الصالة إذا استوت الشمس قبل أن تزول ولكن غير جائز ع

وال يعاند  من يفهم الفقه ويدبر أخبار النبي صلى هللا عليه وسلم
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م أنه االحتجاج بالسكت على النطق وال بما يزعم بعض أهل العل

 الدليل على المنصوص

ي هذا نبي صلى هللا عليه وسلم على مذهب من خالفنا فقول الو

على  الجنس : ال صالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس دال عنده

أن الشمس إذا طلعت فالصالة جائزة وزعم أن هذا هو الدليل 

ن الذي ال يحتمل غيره ومذهبنا خالف هذا األصل نحن نقول : إ

إلى وقت النص أكثر من الدليل وجائز أن ينهى عن الفعل 

 وغاية وقد ال يكون في النهي عن ذلك الفعل إلى ذلك الوقت

لك والغاية داللة على أن الفعل مباح بعد مضي ذلك الوقت وت

الغاية إذا وجد نهي عن ذلك الفعل بعد ذلك الوقت ولم يكن 

الخبران إذا رويا على هذه القصة متهاترين متكاذبين 

ي هذه المسألةمتناقضين على ما يزعم بعض من خالفنا ف  

 من هذا الجنس الذي أعلمت في كتاب معاني القرآن من قولهو

ا فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوج }جل وعال : 

 }به فحرم هللا المطلقة ثالثا على المطلق في نص كتا {غيره 

ه وهي إذا نكحت زوجا غيره ال تحل ل {حتى تنكح زوجا غيره 

عنها أو يطلقها أو ينفسخ  وهي تحت زوج ثان وقد يموت

ن قبل النكاح ببعض المعاني التي ينفسخ النكاح بين الزوجي

المسيس وال يحل أيضا للزوج األول حتى يكون من الزوج 

سخ الثاني مسيس ثم يحدث بعد ذلك بالزوج موت أو طالق أو ف

الدليل نكاح ثم تعتد به فلو كان التحريم إذا كان إلى وقت غاية ك

 ل غيره أن يكون المحرم إلى وقت غاية صلى الالذي ال يحتم

ا زوجا بعد الوقت ال يحتمل غيره لكانت المطلقة ثالثا إذا تزوجه

غيره حلت لزوجها األول قبل مسيس الثاني إياها وقبل أن 

يحدث بالزوج موت أو طالق منه وقبل أن تنقض عدتها ومن 
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ره غييفهم أحكام هللا يعلم أنها ال تحل بعد حتى تنكح زوجا 

وحتى يكون هناك مسيس من الزوج إياها أو موت زوج أو 

طالقه أو انفساخ النكاح بينهما ثم عدة تمضي هذه مسألة 

 طويلة سأبينها في كتاب العلم إن شاء هللا تعالى

آلية اعترض بعض من ال يحسن العلم والفقه فادعى في هذه او

وطء ما أنسانا قول من ذكرنا قوله فزعم أن النكاح ههنا ال

وزعم أن النكاح على معنيين عقد ووطء وزعم أن قوله عز 

إنما أراد الوطء وهذه  {حتى تنكح زوجا غيره  }وجل : 

أحد  فضيحة لم نسمع عربيا قط ممن شاهدناهم وال حكي لنا عن

 تقدمنا ممن يحسن لغة العرب من أهل اإلسالم وال ممن قبلهم

جها وال سمعنا أطلق هذه اللفظة أن يقول : جامعت المرأة زو

أحدا يجيز أن يقال : وطئت المرأة زوجها وإنما أضاف إليها 

ا النكاح في هذا الموضع كما تقول العرب : تزوجت المرأة زوج

ولم نسمع عربيا يقول : وطئت المرأة زوجها وال جامعت 

المرأة زوجها ومعنى اآلية على ما أعلمت أن هللا عز وجل قد 

يء قت وغاية وقد يكون ذلك الشيحرم الشيء في كتابه إلى و

 حراما بعد ذلك الوقت أيضا 

 
 

ينقال األلباني : إسناده ضعيف عياض قال الحافظ : فيه ل   

 
 

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

 

[   260صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن اب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى هللا عليه وسلم عب
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تغرب  حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى بعد الصبحالصالة 

نهي خاص ال عام إنما أراد بعض التطوع ال كله وقد أعلمت 

الة قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن ص

 الفريضة
 
 

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

 

[   261صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المس - 1276

تاذ السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا األس

ي اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابون

 قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد

ة بن خزيم بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق

لحة ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد هللا بن داود عن ط

عن أم  بن يحيى عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة عن عائشة

ين بعد سلمة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما صلى الركعت

 العصر ألنه لم يكن صلى بعد الظهر شيئا 
 
 

مسلم قال األلباني : إسناده حسن وهو على شرط   

 
 

ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الصنعاني محمد ب - 1277

ن عبد األعلى حدثنا المعتمر قال سمعت محمدا عن أبي سلمة أ

عد أم سلمة قالت : دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ب

ه ؟ ما العصر فصلى ركعتين فقلت : أي رسول هللا أي صالة هذ
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عن  د من بني تميم فشغلونيكنت تصليها قال : إنه قدم وف

 ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر

رجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبيرخ  

كعتين ال أبو بكر : فالنبي صلى هللا عليه وسلم قد تطوع برق

لظهر فلو بعد العصر قضاء الركعتين اللتين كان يصليهما بعد ا

ميع كان نهيه عن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس عن ج

ر طوع لما جاز أن يقضي ركعتين كان يصليهما بعد الظهالت

م على فيقضيهما بعد العصر وإنما صالهما إستحبابا منه للدوا

عمل التطوع ألنه أخبر صلى هللا عليه وسلم : أن أفضل 

األعمال أدومها وكان صلى هللا عليه وسلم إذا عمل عمال أحب 

 أن يداوم عليه 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   262صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا والدليل على ما ذكرت أن علي بن حجر حدثنا قال ث - 1278

 عن أبي -وهو ابن أبي حرملة  -إسماعيل بن جعفر ثنا محمد 

 سلمة : أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول هللا

الت : كان عليه وسلم يصليهما بعد العصر في بيتها قصلى هللا 

هما يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصال

 بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صالة أثبتها
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بيه وفي خبر جابر بن يزيد بن األسود السوائي عن أ - 1279

ن م : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال للرجلين بعد فراغه

لي صالة الفجر : إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما واإلمام يص

 فصليا معه تكون لكما نافلة سأخرجه إن شاء هللا بتمامه

ي و خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه يعقوب بن إبراهيم الدورقأ

جابر  زياد بن أيوب قاال حدثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء عن

 بن يزيد السوائي عن أبيه

ر قد أمر و بكر : والنبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الخبال أبق

ته من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع اإلمام وأعلم أن صال

ر حتى تكون مع اإلمام نافلة فلو كان النهي عن الصالة بعد الفج

جر تطلع الشمس نهيا عاما ال نهيا خاصا لم يجز لمن صلى الف

ي تطوعا وأخبار النب في الرحل أن يصلي مع اإلمام فيجعلها

الة صلى هللا عليه وسلم : سيكون عليكم أمراء يؤخرون الص

بحة عن وقتها فصلوا الصالة لوقتها واجعلوا صالتكم معهم س

فيها داللة على إن اإلمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما إن 

مع  على المرء أن يصلي الصالتين جميعا لوقتهما ثم يصلي

د معه سبحة وهذا تطوع بعد الفجر وبعاإلمام ويجعل صالته 

 العصر

ي قد أمليت قبل خبر قيس بن قهد وهو من هذا الجنس والنبو

لمطلب صلى هللا عليه وسلم قد زجر بني عبد مناف وبني عبد ا

هار أن يمنعوا أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو ن  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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[   263صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ء و أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العال - 1280

 بن أحمد بن منيع قاال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد هللا

 باباه عن جبير بن مطعم ح وثنا محمد بن يحيى و محمد بن

ن ق أخبرنا ابن جريج ح وثنا أحمد ابرافع قاال ثنا عبد الرزا

زبير المقدام ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو ال

النبي  أنه سمع عبد هللا بن باباه يخبر عن جبير بن مطعم : عن

بني  صلى هللا عليه وسلم خبر عطاء هذا : يا بني عبد مناف يا

م منعت عبد المطلب إن كان إليكم من األمر شيء فال أعرفن ما

 أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار

ان ذا لفظ حديث ابن جريج غير أن أحمد بن المقدام قال : إن كه

 لكم من األمر شيء وقال : أي ساعة من ليل أو نهار 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اوم اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما دب

م على بعد العصر بعدما صالهما مرة لفضل الدوا الركعتينعلى 

 العمل
 
 

ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين ب - 1281

الوا حريث و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و يوسف بن موسى ق

م حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت أ

ول نين كيف كان عمل رسالمؤمنين عائشة فقلت : يا أم المؤم
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الت : هللا صلى هللا عليه وسلم هل كان يخص شيئا من األيام ق

 ال كان عمله ديمة و أيكم يستطيع ما كان رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم يستطيع

ذا لفظ حديث أبي عماره  

قال يوسف : قالت : ال كان عمله ديمةو  

ول ة رسأما الدورقي فإنه قال : سألت عائشة كيف كانت صالف

ن هللا صلى هللا عليه وسلم ولم يقل : هل كان يخص شيئا م

 األيام ؟
 
 

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

 

[   264صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن كريب - 1282

 كان عندي نا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت :

قال : امرأة من بني أسد فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف

هللا  ن هذه ؟ فقلت : فالنة تذكر من صالتها فقال النبي صلى

ى تملوا عليه وسلم : مه عليكم بما تطيقون فوهللا ال يمل هللا حت

 قالت : وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه

 
 

 ا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخبرناأنا أبو طاهر ن - 1283

لت عيسى عن األوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قا

ن : كان أحب العمل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ما داوم وإ

 قل وكان النبي إذا صلى صالة داوم عليها

{الذين هم على صالتهم دائمون  }قال أبو سلمة و  
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-------------------------------------  

 

[   265صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا اب ذكر الخبر المفسر لبعض الفظة المجملة التي ذكرتهب

والدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما نهى عن 

ير الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غ

 مرتفعة فدانت للغروب

 
 

رقي بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو أنا أبو طاهر نا أبو - 1284

عن  و محمود بن خداش قاال ثنا جرير بنعبد الحميد عن منصور

عن وهب بن األجدع عن علي قال :  -وهو ابن يساف  -هالل 

ر إال أن قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يصلي بعد العص

 تكون الشمس بيضاء مرتفعة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن  - 8512

 المثنى نا عبد الرحمن عن سفيان و شعبة عن منصور عن

ه هالل عن وهب بن األجدع عن علي : عن النبي صلى هللا علي

رتفعة وسلم قال : ال تصلوا بعد العصر إال أن تصلوا والشمس م  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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ا أبوطاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد ثنا أخبرن - 1286

ن هو اب -إسحاق األزرق ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم 

ث أبي علي : عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمثل حدي -ضمرة 

 موسى سواء قال سفيان : فال أدري بمكة يعني أم غيرها

ل : ال أبو بكر : هذا حديث غريب سمعت محمد بن يحيى يقوق

بن األجدع قد ارتفع عنه اسم الجهالة وقد روى عنه  وهب

 الشعبي أيضا وهالل بن يساف 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   266صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إباحة الصالة عند غروب الشمس وقبل صالة المغربب  

 
 

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

 

[   267صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن كريب - 1287

ابن  نا ابن مبارك عن كهمس بن الحسن ح وثنا بندار ثنا يزيد

هارون نا الجريري و كهمس ح وثنا بندار نا سالم بن نوح 

 -م ح وثنا أحمد بن عبدة ثنا سليالعطار ثنا سعيد الجريري 

ة عن ثنا كهمس جميعا عن عبد هللا بن بريد -يعني ابن أخضر 

بين كل  عبد هللا بن مغفل : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال :
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من شاءأذانين صالة بين كل أذانين صالة ثم قال في الثالثة : ل  

بن ن اذا حديث أبي كريب و أحمد بن عبدة زاد أبو كريب : فكاه

 بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين

 
 

مد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا مح - 1288

ال : بن جعفر ثنا شعبة قال : سمعت عمرو بن عامر عن أنس ق

إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول هللا صلى 

رسول  هللا عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج

بل  صلى هللا عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قهللا

 المغرب ولم يكن بين األذان واإلقامة شيء

ال أبو بكر : يريد شيئا كثيراق  

 
 

و أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أب - 1289

ة عن معمر نا عبد الوارث نا حسين المعلم عن عبد هللا بن بريد

م : : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلعبد هللا المزني قال 

عتين صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال : صلوا قبل المغرب رك

ةثم قال عند الثالثة : لمن شاء خشي أن يحسبها الناس سن  

ال أبو بكر : هذا اللفظ من أمر مباح إذ لو لم يكن من أمر ق

أمر ه المباح لكان أقل األمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضا ولكن

 إباحة وقد كنت أعلمت من غير موضع كتبنا أن ألمر اإلباحة

 عالمة متى زجر عن فعل ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه كان ذلك

م قد األ رضي هللا عنه ر أمر إباحة والنبي صلى هللا عليه وسل

كان زاجرا عن الصالة بعد العصر حتى مغرب الشمس على 

الة د غروب الشمس صالمعنى الذي بينت فلما أمر بالصالة بع

 تطوع كان ذلك األمر إباحة وأمر هللا جل وعال باالصطياد عند
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اإلحالل من اإلحرام أمر إباحة إذ كان اصطياد صيد البر في 

م غير محلي الصيد وأنت }اإلحرام منهيا عنه لقوله جل وعال : 

 {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما  }وبقوله :  {حرم 

حالل فلما أمر بعد اإل {لوا الصيد وأنتم حرم ال تقت }وبقوله : 

جنس باصطياد صيد البركان ذلك األمر أمر إباحة قد بينت هذا ال

 في كتاب معاني القرآن

 
 

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

 

[   268صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمهاج  

 
 

ي كر أول مسجد بني في األرض والثاني وذكر القدر الذاب ذب

مسجد والثاني بين أول بناء  

 
 

ر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جري - 1290

عن األعمش عن إبراهيم التيمي قال : قال : كنت أنا وأبي 

:  نجلس في الطريق فيعرض علي القرآن وأعرض عليه قال

نعم  له : أتسجد في الطريق ؟ قال :فقرأ السجدة فسجد فقلت 

لم سمعت أبا ذر يقول : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وس

 فقلت : أي مسجد وضع في األرض أول ؟ قال : مسجد الحرام

قلت  قال قلت : ثم أي ؟ قال : ثم المسجد األقصى قال قلت : قال

ما ؟ : ثم أي ؟ قال : ثم المسجد األقصى قال قلت : كم كان بينه

و قال : أربعون سنة ثم قال : اينما أدركتك الصالة فصل فه
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 مسجد

 
 

ال رياء  اب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد هللب

 وال سمعة

 
 

بو أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا أ - 1291

عن  - يعني ابن جعفر -ثنا عبد الحميد  -يعني الحنفي  -بكر 

لى مود بن لبيد عن عثمان بن عفان : عن النبي صأبيه عن مح

ا في هللا عليه وسلم قال : من بنى هلل مسجدا بنى هللا له بيت

 الجنة
 
 

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

 

[   269صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاقب  

 
 

ى نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلأخبرنا أبو طاهر  - 1292

اهيم و عيسى بن إبراهيم الغافقي قاال حدثنا ابن وهب عن إبر

بن  بن نشيط عن عبد هللا بن عبد الرحمن بن حسين عن عطاء

عليه  أبي رباح عن جابر بن عبد هللا : عن رسول هللا صلى هللا

وسلم قال : من حفر ماء لم يشرب منه كبد حري من جن وال 

وال طائر إال آجره هللا يوم القيامة ومن بنى مسجدا إنس 

 كمفحص قطاة أو أصغر بنى هللا له بيتا في الجنة

ال يونس : من سبع وال طائر وقال : كمفحص قطاة ق  
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب فضل المساجد إذ هي أحب البالد إلى هللاب  

 
 

 بن عبد هللا بن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد - 1293

ن مكتل عبد الرحيم البرقي حدثني ابن أبي مريم أخبرنا عثمان ب

ي و أنس بن عياض قاال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أب

ذباب عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي 

الد هريرة : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : أحب الب

البالد إلى هللا أسواقها إلى هللا مساجدها وأبغض  

 
 

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

 

[   270صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب األمر ببناء المساجد في الدورب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن - 1294

ن الحكم نا مالك بن سعير بن الخمس أخبرنا هشام عن أبيه ع

د في ئشة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر ببناء المسجعا

 الدور 
 
 

في  قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد خرجته 

479صحيح أبي داود   
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اب تطيب المساجدب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن سهل بن عسكر - 1295

 بن عمر :نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ا

ة أو يعني النخام -أن النبي صلى هللا عليه وسلم حتها بيده 

فران ثم لطخها بالزعفران دعا به قال فلذلك صنع الزع -البزاق 

 في المساجد 

 
 

داود  قال األلباني : إسناده صحيح وقد خرجته في صحيح أبي 

ولفظه هناك أتم 498  

من طريق أيوب 479ال األعظمي : رواه أبو داود ق  

 
 

ذ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا عائ - 1296

ول بن حبيب ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : رأى رس

جهه هللا صلى هللا عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فاحمر و

ل فجأته امرأة من األنصار فحكتها فجعلت مكانها خلوقا فقا

حسن هذا !رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ما أ  

ال أبو بكر : هذا حديث غريب غريب ق  

 
 

قال األلباني : إسناده جيد   

 
 

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

 

[   271صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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اب فضل إخراج القذى من المسجدب  

 
 

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوهاب بن الحكم نا  - 1297

ب بن أبي رواد عن ابن جريح عن المطلب بن حنط عبد المجيد

م عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

د عرضت على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها لرجل من المسج

وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا هو أعظم من سورة 

 القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها 
 
 

عيف ضعيف فيه علتان بينتهما في ض قال األلباني : إسناده 

71أبي داود   

 
 

د اب ذكر بدء تحصيب المسجد كان والدليل على أن المساجب

ن ثبت يقذر الطين والبلل الثياب إذا مطروا إ إنما تحصب حتى ال

 الخبر
 
 

 حدثنا محمد بن بشار حدثني عبد الصمد نا عمر بن - 1298

ال : قلت بو الوليد قحدثني أ -كان ينزل في بني قشير  -سليمان 

البن عمر : ما بدء هذا الحصا في المسجد ؟ قال : مطرنا من 

في  الليل فجئنا إلى المسجد للصالة قال : فجعل الرجل يحمل

سول هللا ثوبه الحصا فيلقيه فيصلي عليه فلما أصبحنا قال ر

اط هذا صلى هللا عليه وسلم : ما هذا ؟ فأخبروه فقال : نعم البس

ال ه الناس قال قلت : ما كان بدء هذا الزعفران ؟ ققال : فاتخذ

ا هو : جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لصالة الصبح فإذ
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بنخاعة في قبلة المسجد فحكها وقال : ما أقبح هذا ! قال : 

:  فجاء الرجل الذي تنخع فحكها ثم طلى عليها الزعفران قال

إذا قضى  إن هذا أحسن من ذلك قال : قلت : ما بال أحدنا

ظر حاجته نظر إليها إذا قام عنها ؟ فقال : إن الملك يقول له : أن

 إلى ما نحلت به إلى ما صار
 
 

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

 

[   272صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

هااب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفب  

 
 

ي طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضب أخبرنا أبو - 1299

 ثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي -يعني ابن زيد  -ثنا حماد 

هريرة : أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت ففقدها 

يل له : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأله عنها بعد أيام فق

 إنها ماتت قال : فهال آذنتموني فأتى قبرها فصلى عليها
 
 

ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن الحكم ب - 1300

 أبي زياد القطواني نا خالد بن مخلد ثنا محمد بن جعفر عن

العالء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن امرأة 

في  الحديث» كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد فذكر : 

 الصالة على القبر 
 
 

: إسناده حسن قال األلباني   

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

اب النهي عن نشد الضوال في المسجدب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قاال  - 1301

يدة عن سليمان بن بر -وهو ابن مرثد  -حدثنا مؤمل ثنا علقمة 

 عن أبيه ح وثنا أبو عمار نا وكيع بن الجراح عن سعيد بن

يد بن وكيع عن سعسنان الشيباني ح وثنا سليم بن جنادة نا 

ال : سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه ق

إلى  صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رجل : من دعا

الجمل األحمر ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال 

 وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له

ذا حديث وكيعه  

 
 

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

 

[   273صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ها اب األمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن ال يؤديب

 هللا عليه

 
 

ى أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعل - 1302

نا ابن وهب أخبرني حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي 

عت الهاد أنه شهد أبا هريرة يقول : سم عبد هللا مولى شداد بن

شد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : من سمع رجال ين

اجد لم ضالة في المسجد فليقل له : ال أداها هللا عليك فإن المس

 تبن لهذا
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قول : خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : سمعت محمد بن يحيى يأ

: سبالن أبو عبد هللا هذا هو سالم الدوسي يقال له  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق نا  - 1303

 ابن فضيل عن عاصم األحول عن أبي عثمان قال : سمع ابن

له  مسعود رجال ينشد ضالة في المسجد فغضب وسبه فقال

  رجل : ما كنت فحاشا يا ابن مسعود قال : إنا كنا نؤمر بذلك

 
 

قال األلباني : إسناده جيد   

 
 

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

 

[   274صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب النهي عن البيع والشراء في المساجدب  

 
 

هيم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و يعقوب بن إبرا - 1304

ب قاال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجالن عن عمرو بن شعي

 صلى هللا عليه وسلم نهى عن عن أبيه عن جده : أن النبي

شد فيه الشري والبيع في المسجد وأن ينشد فيه الشعر وأن ين

 الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصالة 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

ح اب األمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن ال تربب
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 يندل على البيع ينعقد وإن كانا عاصي تجارتهما وفيه ما

 بفعلهما

 
 

يلى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا النف - 1305

د نا عبد العزيز بن محمد أخبرني يزيد بن خصيفة عن عب

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

لوا : ال عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقو

وا : ال وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولأربح هللا تجارتك 

 أدى هللا عليك

ى هللا عليه ال أبو بكر : لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلق

 وسلم : ال أربح هللا تجارتك معنى 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   275صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 -اب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده ب

خاص -علمي   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد  - 1306

األشج نا أبو خالد عن ابن عجالن عن عمرو بن شعيب عن 

بيع أبيه عن جده قال : نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن ال

حلق لضوال وعن تناشد األشعار وعن التواالبتياع وأن ينشد ا
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  -يعني في المسجد  -للحديث يوم الجمعة قبل الصالة 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

نما اب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إب

 بعض األشعار في المساجد ال عن جميعها إذ نهى عن تناشد

يهجو  لحسان بن ثابت أن النبي صلى هللا عليه وسلم قد أباح

المشركين في المسجد ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام 

 مجيبا عن النبي صلى هللا عليه وسلم

 
 

ء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العال - 1307

 ثنا سفيان قال ما حفظته من الزهري إال عن سعيد عن أبي

يه في المسجد فلحظ إلهريرة قال : مر عمر بحسان وهو ينشد 

بي فقال : قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك ثم إلتفت إلى أ

ه هريرة فقال : أنشدك هللا أسمعت رسول هللا صلى هللا علي

 وسلم يقول : أجب عني اللهم أيده بروح القدس ؟ قال : نعم

ح حدثنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : وثناه الحسن بن الصباو

ري بد الرحمن قاال حدثنا سفيان عن الزهالبزار و سعيد بن ع

 بهذا مثله

قال سعيد : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منكو  

قال الحسن : قد كنت أنشد فيه من هو خير منكو  

 
 

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

 

[   276صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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لم يدفناب النهي عن البزاق في المسجد إذا ب  

 
 

ر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة نا وهب بن جري - 1308

ن ثنا مهدي بن ميمون عن واصل مولى ابن عيينة عن يحيى ب

ر قال عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي األسود الديلى عن أبي ذ

 : قال النبي صلى هللا عليه وسلم : رضت على أعمال أمتي

أعمالها إماطة األذى عن  حسنها وسيئها فوجدت في محاسن

الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد ال 

 تدفن

 
 

اب األمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة البزقب  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1309

هشام  نا أبو داود ثنا شعبة وثنا الدورقي ثنا ابن علية أخبرنا

د يعني ابن يزي -توائي ح وثنا زياد بن أيوب نا محمد الدس

نادة عن هشام الدستوائي و شعبة ح وثنا سلم بن ج -الواسطي 

 ثنا وكيع عن هشام جميعا عن قتادة عن أنس : أن رسول هللا

فارتها صلى هللا عليه وسلم قال : البزاق في المسجد خطيئة وك

 دفنها

ل في المسجدفي خبر ابن علية و وكيع قال : التفو  

 
 

-------------------------------------  
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اب األمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجدب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عامر نا أبو - 1310

من حدثني عبد الرح -وهو عبد العزيز بن أبي سليمان  -مودود 

ن أبي حدرد األسلمي قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال ب

زق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من دخل في المسجد فب

فعل فليبصق في فيه أو تنخم فليحفر فيه فليبعد فليدفنه فإن لم ب

 ثوبه ثم يخرج به 

 
 

اود قال األلباني : إسناده حسن كما بينته في صحيح أبي د 

496 

 
 

يل التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد والدل اب ذكر العلةب

 على أنه أمر به كي ال يتأذى بذلك النخامة مر من أن يصيب

 جلده أو ثوبه فيؤذيه

 
 

ري أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الفضل بن يعقوب الجز - 1311

هللا  حدثني عبد -يعني ابن إسحاق  -ثنا عبد األعلى عن محمد 

 عن عامر بن سعد يحدث عن -عتيق وهو ابن أبي  -بن محمد 

 عليه أبيه سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول هللا صلى هللا

أن  وسلم يقول : إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته

 يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



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

 

[   278صفحة  - 2] جزء    صحيح ابن خزيمة    

 
 

اب النهي عن التنخم في قبلة المسجدب  

 
 

ري أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن سعيد الجوه - 1312

نا مروان بن معاوية و ابن نمير و يعلى عن أبي سوقة عن 

 نافع عن بن عمر ح وثنا الجوهري أيضا نا حسين بن محمد

د بن سوقة عن نافع عن أبو أحمد عن عاصم بن عمر عن محم

رفعه ولم ي -ابن عمر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه -أولئك   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبوبكر ثناه الحسن بن محمد  - 1313

ع عن الزعفراني ثنا شبابة نا عاصم بن محمد بن سوقة عن ناف

 ول هللا صلى هللا عليه وسلم يبعثابن عمر قال : قال رس

 صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

نا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ث - 1314

عن عدي بن ثابت  -وهو الشيباني  -جرير عن أبي إسحاق 

 صلى هللا عن زر بن جيش عن حذيفة قال : قال رسول هللا

بين  عليه وسلم : من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله

 عينيه 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   
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اب حك النخامة من قبلة المسجدب  

 
 

 مد بن العالء بن كريبأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مح - 1315

 نا أبو أسامة ح وثنا سلم بن جنادة نا وكيع كالهما عن هشام

ه بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول هللا صلى هللا علي

 وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد

قال أبو كريب : حك من القبلة بصاقا أو نخاما أو مخاطا و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض اب النهي عب

 على نصولها

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و  - 1316

رم سعيد بن عبد الرحمن قاال ثنا سفيان وثنا علي بن خش

ن عبد أخبرنا ابن عيينة قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر ب

هم في م لرجل مر بأسهللا يقول : قال النبي صلى هللا عليه وسل

 المسجد أمسك : بنصالها قال : نعم
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ذا حديث المخزوميه  

 
 

نا  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان - 1317

ن شعيب نا الليث عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد هللا : ع

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه أمر رجال كان يتصدق

مر بها إال وهو آخذ بنصالهابالنبل في المسجد أال ي  
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ر اب ذكر العلة التي لها أمر باإلمساك على نصال السهم إذا مب

 به في المسجد

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن  - 1318

سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي المسروقي ثنا أبو أ

في  موسى : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : إذا مر أحدكم

فه أن مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بك

ى يصيب أحدا من المسلمين منها شيء أو قال : فليقبض عل

 نصولها

 
 

دل اب النهي عن إبطان الرجل المكان من المسجد وفي هذا ما ب

على أن المسجد لمن سبق إليه ليس أحد أحق بموضع من 

{وأن المساجد هلل  }المسجد من غيره قال هللا عز وجل :   
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اصم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى و أبو ع - 1319

مود قاال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم بن مح

ليه هللا صلى هللا ع عن عبد الرحمن بن شبل قال : نهى رسول

وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل 

  -يعني في المسجد  -المكان أو المقام كما يوطنه البعير 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف تميم بن محمود فيه لين   

يتقوى به 447/  5ال األلباني : له شاهد في مسند أحمد ق  

 
 

ا بنيتاب األمر بتوسعة المساجد إذب  

 
 

ي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد هللا الخزاع - 1320

عب حدثني محمد بن درهم حدثني ك -يعني ابن الحباب  -نا زيد 

 بن عبد الرحمن األنصاري عن أبيه عن أبي قتادة قال : أتى

ون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوما من األنصار وهم يبن

تملؤه  مسجدا فقال لهم : أوسعوه  

 
 

1529 قال األلباني : إسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة   

 
 

-------------------------------------  
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ادة اب كراهة التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبب

 فيها
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 رو بن العباسأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عم - 1321

 ثنا سعيد بن عامر عن أبي عامر -وأصله بصرى  -ببغداد 

ة الخزاز قال أبو قالبة الجرمي : انطلقنا مع أنس نريد الزاوي

و قال : فمررنا بمسجد فحضرت صالة الصبح فقال أنس : ل

ر صلينا في هذا المسجد فإن بعض القوم يأتي المسجد اآلخ

 : إن رسول هللا صلى هللا قالوا : أي مسجد فذكرنا مسجدا قال

د ال عليه وسلم قال : يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساج

 يعمرونها إال قليال أو قال : يعمرونها قليال

خين ال أبو بكر : الزاوية قصر من البصرة على شبه من فرسق  

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف . . وإنما يصح الذي بعده   

 
 

اعةالتباهي في المساجد من أشراط الس اب ذكر الدليل على أنب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا  - 1322

 محمد بن عبد هللا الخزاعي نا حماد عن قتادة عن أنس و أيوب

 عن أبي قالبة عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا صلى هللا

اجدعليه وسلم : إن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس بالمس  

 
 

-------------------------------------  
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أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا  - 1323
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 محمد بن عبد هللا الخزاعي نا حماد عن قتادة عن أنس و أيوب

 عن قالبة عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه

اجد قال : ال تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المسوسلم   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ان على اب صفة بناء مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم الذي كب

 عهده

 
 

ب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقو - 1324

 -قوب بن إبراهيم بن سعد ح وثنا علي بن سعيد النسوي نا يع

د هللا ثنا أبي عن صالح أخبرنا نافع أن عب -عني ابن إبراهيم ي

 أخبره : أن المسجد كان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه

لم يزد وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل ف

عهد  فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في

ده والجريد وأعاد عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باللبن

خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره 

بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده حجارة منقوشة 

 وسقفه بالساج

ال محمد بن يحيى : وعمده خشب النخل ولم يذكر القصة ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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 اب الصالة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوقب

 المساجد
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى  - 1325

عن  البسطامي نا محمد بن أبي فديك المدني عن كثير بن زيد

 المطلب بن حنطب عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يركع 

 ركعتين

ال أبو بكر : هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبيرق  

 ال أبو بكر : وهذا األمر أمر فضيلة ال أمر فريضة والدليلق

ه وسلم على ذلك خبر طلحة بن عبد هللا عن النبي صلى هللا علي

ل علي غيرها ؟ قال : لما ذكر الصلوات الخمس قال الرجل : ه

 ال إال أن تطوع فأعلم أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع

 ال فرض 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

يان اب كراهة المرور في المساجد من غير أن تصلى فيها والبب

الساعة أنه من أشراط  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى و - 1326

قال  بن حكيم األودي قال حدثنا الحسن بن بشر أحمد بن عثمان

الملك  يوسف بن المسيب البجلي وقاال قال : ثنا الحكم بن عبد
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 عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه قال : لقى عبد هللا

دق رجل فقال : السالم عليك يا ابن مسعود فقال عبد هللا : ص

من  يقول : إنهللا ورسوله سمعت رسول هللا عليه السالم وهو 

عتين أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد ال يصلي فيه رك

يخوأن ال يسلم الرجل إال على من يعرف وأن يبرد الصبي الش  

لم ال أحمد بن عثمان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسق  

 
 

 قال األلباني : إسناده ضعيف لكن له أو لغالبه طرق أخرى 

649 - 647لصحيحة وا 1530فانظر الضعيفة   

 
 

-------------------------------------  
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اب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المساجدب  

 
 

بن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معلي - 1327

ي جسرة أسد نا عبد الواحد بن زياد ثنا األفلت بن خليفة حدثتن

 بنت دجاجة قالت سمعت عائشة قالت : جاء رسول هللا صلى

قال هللا عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ف

ليه : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى هللا ع

خصة وسلم فلم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل لهم في ذلك ر

ي بيوت عن المسجد فإنفخرج عليهم بعد فقال : وجهوا هذه ال

 ال أحل المسجد لحائض وال جنب 
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ته في قال األلباني : إسناده ضعيف وقد ضعفه جماعة كما بين 

32ضعيف أبي داود   
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ة وذكر هللاماع أبواب األفعال المباحة في المساجد غير الصالج  

 
 

رام اب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحب

إذا كان ذلك أرجأ ألسالفهم وأرق لقلوبهم إذا سمعوا القرآن 

 فال يقربوا المسجد الحرام بعد }والذكر قال هللا عز وجل : 

{عامهم هذا   

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا أبو  - 1328

عن  ح وثنا الزعفراني نا عفان بن مسلم قاال ثنا حمادالوليد 

 حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص : أن وفد ثقيف

جد قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزلهم المس

 حتى يكون أرق لقلوبهم 

 
 

صريقال األلباني : إسناده ضعيف فيه عنعنة الحسن وهو الب   

 
 

د لمشركين وأهل الذمة المسجد والمسجاب إباحة دخول عبيد اب

 الحرام أيضا
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد  - 1329

ر ابن الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جاب

ال إنما المشركون نجس ف }عبد هللا يقول في قوله تعالى : 

دا إال أن يكون عب قال : {يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 

 أو أحدا من أهل الذمة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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اب الرخصة في النوم في المسجدب  

 
 

نا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى - 1330

المسجد  برني نافع عن ابن عمر قال : كنت أبيت فيعبيد هللا أخ

 على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا أعزب

 
 

يهاب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فب  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن الحسن - 1331

مر أخبرنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال : كان أحدنا ي

 في المسجد وهو جنب مجتازا 

 
 

دلسقال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير فإنه م   
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اء في اب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنسب

 المسجد
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبادة الواسطي  - 1332

أن نا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : 

وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها وكانت عندهم 

 فخرجت صبية لهم يوما عليها وشاح من سيور حمر فوقع

جدوه منها فمرت الحدياة فحسبته لحما فخطفته فطلبوه فلم ي

م كذلك إذ فاتهموها به ففتشوها حتى فتشوا قبلها قال : فبينا ه

لذي لهم : هذا ا مرت الحدياة فألقت الوشاح فوقع بينهم فقالت

اتهمتموني به وأنا منه بريئة وها هو ذي كما ترون فجاءت 

ي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأسلمت فكان لها ف

ي فال المسجد خباء أو حفش قالت : فكانت تأتيني فتجلس إل

 تكاد تجلس مني مجلسة إال قالت :

ي جانيوم الوشاح من تعاجيب ربنا إال أنه من بلدة الكفر أنو

الت : فقلت لها : ما بالك ال تجلسين مني مجلسا إال قلت هذا ؟ ق

 فحدثتني الحديث

د خرجت ضرب القباب في المساجد لالعتكاف في كتاب ق

 االعتكاف
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ريض المسجد وتم اب الرخصة في ضرب األخبية للمرضى فيب

 المرضى في المسجد
 
 

فان أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد ثنا ع - 1333

دا ثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن سع

اء في رمي في أكحله فضرب له النبي صلى هللا عليه وسلم خب

م للهالمسجد ليعوده من قريب قال فتحجر كلمه للبرء فقال : ا

إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا 

رب نبيك وأخرجوه وفعلوا وفعلوا وإني أظن أن قد وضعت الح

ل : فبينا بيننا وبينهم فافجر هذا الكلم حتى يكون موتى فيه قا

هم ذات ليلة إذ انفجر كلمه فسال الدم من جرحه حتى دخل 

كم ذا الذي يأتينا من قبلخباء القوم فنادوا يا أهل الخباء ما ه

 فنظروا فإذا لبته قد انفجر من كلمه وإذا الدم له هدير

 
 

-------------------------------------  
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ب اب فضل الصالة في مسجد بيت المقدس وتكفير الذنوب

 والخطايا بها

 
 

ا عبيد هللا بن الجهم أنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - 1334

بن  األنماطي نا أيوب بن سويد عن أبي زرعة السيباني يحيى

راهيم أبي عمرو حدثنا ابن الديلمي عن عبد هللا بن عمر وثنا إب

عن  -يد يعني ابن سو -بن منقذ بن عبد هللا الخوالني ثنا أيوب 
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سر عن أبي ب -وهو يحيى بن أبي عمر الشيباني  -أبي زرعة 

ن الديلي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص : عن عبد هللا ب

رغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن سليمان بن داود لما ف

 من بنيان مسجد بيت المقدس سأل هللا حكما يصادف حكمه

ريد وملكا ال ينبغي ألحد من بعده وال يأتي هذا المسجد أحد ال ي

ول هللا رس الصالة فيه إال خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه فقال

ن صلى هللا عليه وسلم : أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أ

 يكون قد أعطي الثالثة 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

وغيره إسناد آخر  176/  2ال األلباني : له في المسند ق

 صحيح

 
 

-------------------------------------  
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يها اب ذكر صالة الوسطى التي أمر هللا عز وجل بالمحافظة علب

أمر  والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي على التكرار

ى هللا بالمحافظة عليها وهذا من واو الوصل التي نقول إنما عل

الة معنى التكرار والتأكيد ال من واو الفصل إذ محال تكون الص

لى حافظوا ع }ت قال هللا عز وجل : الوسطى ليست من الصلوا

ة في فالصالة الوسطى كانت داخل {الصلوات والصالة الوسطى 

ال : الصلوات التي أمر هللا في أول الذكر بالمحافظة عليها ثم ق

على معنى التكرار والتأكيد وقد  {والصالة الوسطى  }
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من  استقصيت هذا الجنس في كتاب اإليمان عند ذكر اعتراض

 لينا فأدعى أن هللا عز وجل قد فرق بين اإليماناعتراض ع

ا والذين آمنو }واألعمال الصالحة بواو استئناف في قوله : 

{وعملوا الصالحات   

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد األعلى  - 1335

ة الصنعاني نا المعتمر قال : سمعت هشاما نا محمد عن عبيد

زاب يه وسلم أنه قال يوم األحعن علي : عن النبي صلى هللا عل

ة : ما لهم مأل هللا قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصال

 الوسطى حتى غابت الشمس
 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرن - 1336

حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن علي قال : قال رسول هللا 

رهم هللا قلوبهم وقبو صلى هللا عليه وسلم يوم الخندق : مأل

 نارا كما شغلونا عن صالة الوسطى 

 
 

ه قال األلباني : إسناده حسن عاصم هو ابن أبي النجود وفي 

 كالم

 
 

-------------------------------------  
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د أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد هللا بن سعي - 1337

و ألشج ثنا ابن نمير عن األعمش وثنا سلم بن جنادة ثنا أبا
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ال معاوية عن األعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن علي ق

 : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : شغلونا عن صالة

 الوسطى صالة العصر مأل هللا قبورهم أو قال بيوتهم نارا

ين زاد عشائقال األشج : بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلى بين الو

 سلم : بين المغرب والعشاء

 
 

بد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن منيع نا ع - 1338

 الوهاب بن عطاء عن سليمان التيمي عن أبي صالح عن أبي

 هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : الصالة

 الوسطى صالة العصر 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

لزجر عن السهر بعد صالة العشاء بلفظ عام مراده خاصاب اب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هالل بن بشر نا عبد  - 1339

زة الوهاب بن عبد المجيد ثنا خالد عن أبي المنهال عن أبي بر

شاء وال : أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يكره النوم قبل الع

 يحب الحديث بعدها

سول بر شقيق عن عبد هللا قال : جدب لنا رال أبو بكر : في خق

 هللا صلى هللا عليه وسلم السمر بعد العتمة

 
 

-------------------------------------  
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق ن إبراهيم بن  - 1340

سى ثنا سف بن موحبيب بن الشهيد نا محمد بن فضيل وثنا يو

نا جرير كالهما عن عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد هللا أ

أبو طاهر نا أبو بكر قال : سمعت محمد بن معمر يقول : قال 

 عبد الصمد : يعني بالجدب الذم 

 
 

طقال األلباني : إسناده ضعيف عطاء بن السائب كان اختل   

 
 

ب في ما يجاب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء ب

يناظر فيه بعد العشاء في أمور المسلمين على المرأ أن  

 
 

لم وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المس - 1341

اذ السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا األست

 اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة

بكر محمد بن إسحاق بن  عليه قال أخبرنا أبو طاهر نا أبو

بن  خزيمة نا أبو موسى ثنا أبو معاوية نا األعمش وحدثنا سلم

 جنادة ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قاال

ن : جاء رجل إلى عمر وهو واقف بعرفة فقال : يا أمير المؤمني

جئت من الكوفة وتركت بها رجال يملي المصاحف عن ظهر 

سلم ال قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وقلبه فغضب عمر و

يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذاك في األمر من أمور 

 المسلمين 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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ر من هذا الجنس قال أبو بكر : خبر عبد هللا بن عم - 1342

رائيل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحدثنا عن بني إس

 حتى يصبح ما يقوم فيها إال إلى عظم صالة

دثني خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه بندار ثنا معاذ بن هشام حأ

أبي عن قتادة عن أبي حسان عن عبد هللا بن عمرو ح وثنا 

دة عن أبي حسان عن بندار ثنا عفان ثنا أبو هالل عن قتا

هعمران بن حصين : عن النبي صلى هللا عليه وسلم بمثل  

بعد  ال أبو بكر : فالنبي صلى هللا عليه وسلم كان يحدثهمق

ة في العشاء عن بني إسرائيل ليتعظوا مما قد نالهم من العقوب

الدنيا مع ما أعد هللا لهم من العقاب في اآلخرة لما عصوا 

ز للمرء أن يحدث بكل ما يعلم أن رسلهم ولم يؤمنوا فجائ

هللا  السامع ينتفع به من أمر دينه بعد العشاء إذ النبي صلى

عليه وسلم قد كان يسمر بعد العشاء في األمر من أمور 

 المسلمين مما يرجع إلى منفعتهم عاجال أو آجال دينا ودنيا

ه فدل فعله وكان يحدث أصحابه عن بني إسرائيل لينتفعوا بحديث

ما ال  عليه وسلم على أن كراهة الحديث بعد العشاء بصلى هللا

 عليه منفعة فيه دينا وال دنيا ويخطر ببالي أن كراهته صلى هللا

نه إذا وسلم االشتغال بالسمر ألن ذلك يثبط على قيام الليل أل

م يستيقظ اشتغل أول الليل بالسمر ثقل عليه النوم آخر الليل فلي

 وإن استيقظ لم ينشط للقيام 
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قال األلباني : إسناده صحيح   
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ماع أبواب صالة الخوفج  

 
 

اب صالة اإلمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ب

ركعة واحدة لتكون لإلمام ركعتان ولكل طائفة ركعة وترك 

 ء الركعة الثانية وفي هذا ما دل على جوازالطائفتين قضا

 فريضة المأموم خلف اإلمام المصلي نافلة

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار و أبو  - 1343

فيان موسى محمد بن المثنى قاال حدثنا يحيى بن سعيد ثنا س

ن حدثني األشعث بن سليم عن األسود بن هالل عن ثعلبة ب

م سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكزهدم قال : كنا مع 

قال صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الخوف ؟ ف

صفا  حذيفة : أنا قال : فقام حذيفة فصف الناس خلف صفين

صرف خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم ان

هؤالء مكان هؤالء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا 

يث أبي موسىهذا لفظ حد  

ضوا قال بندار : عن أشعث بن أبي الشعثاء ولم يقل : ولم يقو  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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و أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال حدثنا يعني محمد و أب - 1344

أبو بكر  موسى قاال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني

باس : هللا بن ع بن أبي الجهم عن عبيد هللا بن عبد هللا عن عبد

و أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى بذي قرد قال أب

 موسى : مثل صالة حذيفة

ذكر بندار الحديث مثل حديث حذيفة وقال في آخره : ولم و

 يقضوا

قال أبو موسى في عقب خبر ابن عباس : قال سفيان و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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عن  وحدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان - 1345

ذيفة زيد بن ثابت عن النبي صلى هللا عليه وسلم مثل صالة ح

ثنا  ح وثنا بندار في عقب حديث حذيفة قال : ثنا يحيى قال

سان قال سم بن حسفيان قال : حدثني الركين بن الربيع عن القا

 : سألت زيد بن ثابت عن ذلك فحدثني : بنحوه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

أبو  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ ثنا - 1346

عوانة عن بكير بن األخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
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م في فرض هللا الصالة على لسان نبيكم صلى هللا عليه وسل

أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعةالحضر   

 
 

الصالة  اب ذكر البيان أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى هذهب

ه وبين بكل طائفة ركعة ولم تقض الطائفتان شيئا والعدو بين

صلى  القبلة وإن الطائفة التي حرست من العدو كانت أمام النبي

 هللا عليه وسلم ال خلفه

 
 

بن  هر نا أبو بكر نا أبو موسى ثنا محمدأخبرنا أبو طا - 1347

ثنا  جعفر وثنا محمد بن يحيى القطعي ثنا محمد بن بكر قاال

ن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد هللا : أ

قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى بهم صالة الخوف ف

سجدتين صف بين يديه وصف خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة و

دم هؤالء حتى قاموا مقام أصحابهم وجاء أولئك حتى ثم تق

لم قاموا مقام هؤالء فصلى بهم رسول هللا صلى هللا عليه وس

سلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى هللا عليه و

 ركعتان ولهم ركعة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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لي أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن عبد هللا بن ع - 1348
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ر بن بن سويد بن منحوف ثنا روح ثنا شعبة ثنا الحكم و مسع

لى هللا كدام عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد هللا : عن النبي ص

 عليه وسلم بمثله ولم يقل : ثم سلم

 
 

 نا أبو بكر نا أحمد ثنا روح ثنا شعبة أنا أبو طاهر - 1349

 عن سماك الحنفي عن ابن عمر : عن النبي صلى هللا عليه

 وسلم مثله 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

اب صفة صالة الخوف والخوف أقل مما ذكرنا إذا كان العدو ب

الصالة مع  بين المسلمين وبين القبلة وافتتاح كلتا الطائفتين

ما مع اإلمام معااإلمام وركوعه  

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرن - 1350

ن عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر ب

ه صالة عبد هللا : أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى بأصحاب

ه الخوف فركع بهم جميعا ثم سجد رسول هللا صلى هللا علي

جد نه واآلخرون قيام حتى إذا نهض سوسلم والصف الذين يلو

وا مع أولئك بأنفسهم سجدتين ثم تأخر الصف المقدم حتى قام

 أولئك وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم ركع بهم

لى هللا النبي صلى هللا عليه وسلم جميعا ثم سجد رسول هللا ص

د عليه وسلم والصف الذين يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سج

لم تين كلهم قد ركع مع النبي صلى هللا عليه وسأولئك سجد

 وسجدوا بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

ة وبذلك ال األلباني : صرح أبو الزبير بالتحديث عند أبي عوانق

 يصح اإلسناد

 
 

-------------------------------------  
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في  اب في صفة الخوف أيضا والخوف أشد مما تقدم ذكرنا لهب

إلمام الباب قبل هذا وإباحة افتتاح الصف الثاني صلواتهم مع ا

 وهم قعود وافتتاح الصف األول صلواتهم مع اإلمام وهم قيام

 
 

إبان  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن - 1351

 حدثنا بن عبد هللا بن عبد الرحيم البرقي المصريان قاال و أحمد

هاد ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني يزيد بن ال

ل هللا حدثني شرحبيل أبو سعد عن جابر بن عبد هللا : عن رسو

 صلى هللا عليه وسلم في صالة الخوف قال : قام رسول هللا

 ة التي خلفصلى هللا عليه وسلم وطائفة من وراء الطائف

ول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قعود وجوههم كلهم إلى رس

يه وسلم هللا صلى هللا عليه وسلم فكبر رسول هللا صلى هللا عل

خرون فكبرت الطائفتان فركع فركعت الطائفة التي خلفه واآل

 قعود ثم سجد فسجدوا أيضا واآلخرون قعود ثم قام وقاموا

فة ن أصحابهم قعود وأتت الطائونكسوا خلفهم حتى كانوا مكا

م األخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين واآلخرون قعود ثم سل
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ين ركعة فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا ألنفسهم ركعة وسجدت

 وسجدتين 

 
 

من طريق ابن أبي مريم  336/  1قال األعظمي : رواه الحاكم  

 وإسناده ضعيف

 
 

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

 

[   297صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مام اب في صفة صالة الخوف والعدو خلف القبلة وصالة اإلب

 وهذا أيضا الجنس الذي أعلمت من جواز بكل طائفة ركعتين

صالة المأموم فريضة خلف اإلمام المصلى نافلة إذ إحدى 

أمومين الركعتين كانت النبي صلى هللا عليه وسلم تطوعا وللم

ريضةف  

 
 

ر أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن سهل بن عسك - 1352

بن أبي  ثنا يحيى بن حسان ثنا معاوية بن سالم أخبرني يحيى

 كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد هللا

ة أخبره : أنه صلى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صال

طائفتين ليه وسلم بإحدى الالخوف فصلى رسول هللا صلى هللا ع

ول هللا ركعتين ثم صلى بالطائفة األخرى ركعتين فصلى رس

تينصلى هللا عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركع  

 
 

 نا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد - 1353
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يه وسلم هللا : في صالة الخوف قال : صلى نبي هللا صلى هللا عل

هؤالء  ركعتين وطائفة تحرس فسلم فانطلقبطائفة من القوم 

 المصلون وجاء اآلخرون فصلى بهم ركعتين ثم سلم

بر بن ال أبو بكر : قد اختلف أصحابنا في سماع الحسن من جاق

 عبد هللا 

 
 

قال األلباني : فيه عنعنة الحسن وهو البصري   

 
 

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

 

[   298صفحة  - 2ء صحيح ابن خزيمة    ] جز   

 
 

اب في صالة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة ب

د فراغها والرخصة للطائفة األولى في ترك استقبالها القبلة بع

ء من الركعة األولى لتحرس الطائفة الثانية من العدو وقضا

 الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم اإلمام
 
 

كر نا أبو موسى محمد بن أخبرنا أبو طاهر نا أبو ب - 1354

ن المثنى ثنا عبد األعلى ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن اب

لخوف عمر : أن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم صلى بهم صالة ا

فصلى بطائفة خلفه ركعة وطائفة مواجهة العدو ثم قامت 

هم الطائفة الذين صلوا فواجهوا العدو وجاء اآلخرون فصلى ب

ركعة  ليه وسلم ركعة ثم سلم ثم صلى هؤالءالنبي صلى هللا ع

 وهؤالء ركعة
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نا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به أحمد بن المقدام ث - 1355

 يزيد بن زريع ثنا معمر : بنحوه

 
 

ام اب في صالة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة وإتمب

الثانية قبل اإلمام الطائفة الركعة  

 
 

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

 

[   299صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار و أبو  - 1356

صاري عن موسى قاال نا يحيى بن سعيد ثنا يحيى بن سعيد األن

:  القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة

م طائفة ستقبل القبلة وتقوفي صالة الخوف قال : يقوم اإلمام م

هم منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيركع ب

ركعة قال أبو موسى : ثم يقومون فيركعون وقال بندار : 

انهم فيركعون ألنفسهم ويسجدون ألنفسهم سجدتين في مك

د بهم ويذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ويسج

سى ولهم واحدة ثم يركعون قال أبو مو سجدتين فهي له اثنتان

 ألنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين

ذا حديث بندار إال ما ذكرت مما خالفه أبو موسى في لفظ ه

 الحديث إنما زاد أبو موسى ألنفسهم في الموضعين فقط

يث ال أبو بكر سمعت بندار يقول : سألت يحيى عن هذا الحدق

 فحدثني عن شعبة 
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ده صحيحقال األعظمي : إسنا   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت أبا موسى  - 1357

ن يقول حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن ب

:  القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة

حيى بن عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال بندار بمثل حديث ي

ديث ست أحفظ الحسعيد وقال لي يحيى : أكتبه إلى جنبه ول

 ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد

ن قال أبو موسى قال لي يحيى : سمعت مني حديث يحيى بو

به : سعيد في صالة الخوف ؟ قلت : نعم قال : فاكتبه إلى جن

 بنحوه 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   300فحة ص - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ثانية اب انتظار اإلمام الطائفة األولى جالسا لتقضي الركعة الب

الركعة  الطائفة الثانية جالسا قبل التسليم ليقضي وانتظاره

 الثانية
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن عبد هللا بن  - 1358

ث المبارك المخرمي و أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم وهذا حدي

مي ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة و مالك بن أنس عن المخر
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ن يحيى بن سعيد عن القاسم عن صالح بن خوات عن سهل ب

مام أبي حثمة : أنه قال : في صالة الخوف تقوم طائفة وراء اإل

يقعد  وطائفة خلفه فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم

 مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ثم يتحولون إلى مكان

 ابهم ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤالء فيصلي بهمأصح

ين ثم ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يصلوا ركعة وسجدت

 يسلم 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

عبة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا قاال ثنا روح ثنا ش - 1359

عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن صالح بن خوات 

ثل ن أبي حثمة : عن النبي صلى هللا عليه وسلم معن سهل ب

 هذا

 
 

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

 

[   301صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا المخرمي أيضا حدثنا  - 1360

ن يحيى بن سعيد األموي عن عبد هللا بن عمر عن القاسم ع

ي أبيه بنحوه : هكذا حدثنا به المخرمي فصالح بن خوات عن 

 عقب حديث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم 

 
 

كنه قال األلباني : عبد هللا بن عمر وهو المكبر سيئ الحفظ ل 
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 توبع في األسانيد المتقدمة

 
 

ن اب في صالة الخوف أيضا والرخصة إلحدى الطائفتين أب

لف مكان العدو خ غير مستقبلة القبلة إذا تكبر مع اإلمام وهي

طائفة القبلة وانتظار اإلمام قائما بعد فراغه من الركعة األولى لل

بقهم بها التي كبرت غير مستقبلي القبلة فيصل الركعة التي س

ن اإلمام وانتظار الطائفة األولى قاعدا بعد فراغه من الركعتي

الم قبل السالم لتقضى الركعة الثانية ليجمعهم جميعا بالس

ذا سلم إمامهمفيسلمون إ  

 
 

عبد  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا - 1361

روة ابن هللا بن يزيد المقري ثنا حيوة ثنا أبو األسود أنه سمع ع

الزبير يحدث عن مروان بن الحكم : أنه سأل أبا هريرة هل 

ال أبو صليت مع النبي صلى هللا عليه وسلم صالة الخوف ؟ فق

 ال : متى ؟ قال : كان عام غزوة نجد فقام رسولهريرة : نعم ق

ة هللا صلى هللا عليه وسلم لصالة العصر وقامت معه طائف

هللا  وطائفة أخرى مقابل العدو ظهورهم إلى القبلة فكبر رسول

 صلى هللا عليه وسلم وكبروا معه جميعا الذين معه والذين

كعة ريقابلون العدو ثم ركع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فة واحدة وركع معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت الطائ

صلى  التي تليه واآلخرون قيام مما يلي العدو ثم قام رسول هللا

دو هللا عليه وسلم وقامت الطائفة التي تليه فذهبوا إلى الع

وا فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركع

اموا يه وسلم قائم كما هو ثم قوسجدوا ورسول هللا صلى هللا عل

ا معه فركع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعة أخرى فركعو
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كعوا وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فر

م وسجدوا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد ومن معه ث

وا جميعا كان السالم فسلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسلم

من  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ركعتان ولكل رجل فكان

 الطائفتين ركعتان ركعتان 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   302صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو األزهر وكتبته م - 1362

ني عقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن بن إسحاق حدثأصله نا ي

ي وكان يتيما ف -محمد بن عبد الرحمن بن األسود بن نوفل 

حجر عروة بن الزبير وهو أحد بني أسد بن عبد العزى بن 

 عن عروة بن الزبير قال : سمعت أبا هريرة و مروان -قصي 

ع بن الحكم يسأله عن صالة الخوف فقال أبو هريرة : كنت م

دع ول هللا صلى هللا عليه وسلم في تلك الغزوة قال فصرس

ديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الناس صدعين فذكر الح

لتي بمثل معناه وذكر في الركعة الثانية قال : وأخذت الطائفة ا

صلت خلفه أسلحتهم ثم مشوا القهقري على أدبارهم حتى 

القوم وقد  قاموا مما يلي العدو وزاد في آخر الحديث : فقام

 شركوه في الصالة 
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قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   303صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عد وانتظار اإلمام الطائفة األولى ب اب في صالة الخوف أيضاب

ة ثانيسجدة من الركعة األولى ليسجد السجدة الثانية وانتظار ال

ية ثم حتى تركع ركعة لتلحق باإلمام فتسجد معه السجدة الثان

ينتظرهم اإلمام قائما لتسجد السجدة الثانية وجمع اإلمام 

لمأمومين الطائفتين جميعا بالركعة الثانية فيكون فراغ اإلمام وا

 جميعا من الصالة معا

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن علي بن  - 1363

بي مد بن األزهر قاال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أمحرز و أح

ن عن بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة ع

ة عائشة قالت : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صال

يه الخوف بذات الرقاع قالت : فصدع رسول هللا صلى هللا عل

 جاهوسلم الناس صدعين فصفت طائفة وراءه وقامت طائفة و

رت العدو قالت : فكبر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكب

دوا ثم الطائفة الذين صفوا خلفه ثم ركع وركعوا ثم سجد فسج

لم رفع رأسه فرفعوا ثم مكث رسول هللا صلى هللا عليه وس

وا على جالسا وسجدوا ألنفسهم السجدة الثانية ثم قاموا فنكص

هم وأقبلت أعقابهم يمشون القهقري حتى قاموا من ورائ

ول الطائفة قال أحمد : األخرى وقاال جميعا : فصفوا خلف رس
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سجد  هللا صلى هللا عليه وسلم فكبروا ثم ركعوا ألنفسهم ثم

ارسول هللا صلى هللا عليه وسلم سجدته الثانية فسجدو  

اد أحمد بن األزهر : فسجدوا معهز  

وا م قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في ركعته وسجدث

 -اال وق -نفسهم السجدة الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا أل

ركعة  فصفوا خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فركع بهم

فع وركعوا جميعا ثم سجد فسجدوا جميعا قال أبو األزهر : ثم ر

ل رأسه ورفعوا معه وقال محمد بن علي : ورفعوا مكانه ولم يق

 ن رسول هللا صلى هللا: ثم رفع رأسه وقاال جميعا كان ذلك م

لم عليه وسلم سريعا جدا ال يألوا أن يخفف ما استطاع ثم س

 صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسلموا ثم قام رسول هللا

 هللا عليه وسلم قد شركه الناس في صالته كلها 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   304صفحة  - 2خزيمة    ] جزء صحيح ابن    

 
 

 اب اإلقامة لصالة الخوف وقد كنت بينت في كتاب معانيب

ن أي تحمل معنيي {فأقمت لهم الصالة  }أن قوله تعالى :  القرآن

 صليت لهم والمعنى الثاني أي أمرت بإقامة الصالة الجتماع

الناس للصالة وأعلمت أن هذا على هذا المعنى من الجنس 

لفعل لمنا في غير موضع من كتبنا : أن العرب تضيف االذي أع

يف إلى األمر كما تضيفه إلى الفاعل فإذا أمر اإلمام العرب تض
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ذن الفعل إلى األمر كما تضيفه إلى الفاعل فإذا أمر اإلمام المؤ

رهباإلقامة جاز أن يقال : أقام الصالة إذ هو األمر بها فأقيم بأم  

 
 

ا و بكر نا أحمد بن المقداد العجلي نأنا أبو طاهر نا أب - 1364

عودي نا عبد الرحمن بن عبد هللا المس -يعني ابن زريع  -يزيد 

أل عن قال أنبأني يزيد الفقير : أنه سمع جابر بن عبد هللا يس

سفر الصالة في السفر أقصرهما ؟ قال : ال إن الركعتين في ال

ا مع كن ليستا بقصر وإنما القصر واحدة عنده القتال ثم قال :

ول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقيمت الصالة فقام رس

دو صلى هللا عليه وسلم وقامت خلفه طائفة وطائفة وجاه الع

لقوا فصلى بالذي خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انط

فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجوه العدو وجاءت تلك 

ة وسجد ى هللا عليه وسلم ركعالطائفة فصلى بهم رسول هللا صل

فسلم  بهم سجدتين ثم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سلم

 الذين خلفه وسلم أولئك

ا بقصر ال أبو بكر : قول جابر : أن الركعتين في السفر ليستق

 أراد ليستا بقصر عن صالة المسافر 
 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف المسعودي كان اختلط   

 
 

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

 

[   305صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ام اب الرخصة في القتال والكالم في صالة الخوف قبل إتمب
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غلبة العدو الصالة إذا خافوا  

 
 

عبد  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا - 1365

ن عبد سليم ب هللا بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن

عه السلولي قال : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان وكان م

كم نفر من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم فقال لهم : أي

قال شهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الخوف ؟ ف

إزاء حذيفة : أنا مر أصحابك فيقوموا طائفتين طائفة منهم ب

ع ر ويكبرون جميعا ثم تركالعدو وطائفة منهم خلفك فتكب

لطائفة ويركعون ثم ترفع فيرفعون جميعا ثم تسجد فتسجد ا

رأسك  التي تليك وتقوم الطائفة األخرى بإزاء العدو فإذا رفعت

ميعا قام الذين يلونك وخر اآلخرون سجدا ثم تركع فيركعون ج

ائمة ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك والطائفة األخرى ق

إذا رفعت رأسك من السجود سجد الذين بإزاء بإزاء العدو ف

ل العدو ثم تسلم عليهم وتأمر أصحابك إن هاجمهم هيج فقد ح

 لهم القتال والكالم 
 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف   

 
 

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

 

[   306صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ومشاة في شدة الخوف قال هللا اب إباحة صالة الخوف ركباناب

{فإن خفتم فرجاال أو ركبانا  }عز وجل :   
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 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسحاق - 1366

نه بن عيسى بن الطباع أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أ

إن كان إذا سئل عن صالة الخوف فذكر الحديث بطوله وقال : ف

لوا رجاال قياما على أقدامهم أو كان خوف أشد من ذلك ص

 ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها

ال : نافع : أن ابن عمر روى ذلك عن رسول هللا صلى هللا ق

 عليه وسلم

 ال أبو بكر : روى أصحاب مالك هذا الخبر عنه فقالوا : قالق

يه نافع : ال أرى ابن عمر ذكره إال عن رسول هللا صلى هللا عل

 وسلم 

 
 

ال األلباني : إسناده صحيحق   

 
 

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

 

[   307صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ب أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه يونس أخبرنا ابن وه - 1367

ن أن مالكا حدثه ح وثنا الحسن ابن محمد ثنا الشافعي محمد ب

شافعي عن مالك : إدريس عن مالك ح وثنا الربيع عن ال  

 
 

يح (قال األلباني : إسناده كالذي قبله ) والذي قبله قال : صح   

 
 

اب صالة اإلمام المغرب بالمأمومين صالة الخوفب  
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي  - 1368

سن القيسي ثنا عمرو بن خليفة البكراوي ثنا أشعث عن الح

وم ي صلى هللا عليه وسلم صلى بالقعن أبي بكرة : أن النب

 صالة المغرب ثالث ركعات ثم انصرف وجاء اآلخرون فصلي

ركعات  بهم ثالث ركعات فكانت للنبي صلى هللا عليه وسلم ست

 وللقوم ثالث ثالث 

 
 

:  قال األلباني : فيه عنعنة الحسن . والبكراوي قال الذهبي 

 ربما كان في روايته بعض المناكير

 
 

صة في وضع السالح في صالة الخوف إذا كان اب الرخب

كان مريضا بالمصلي أذى من مطر أو  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن منصور  - 1369

 الرمادي و محمد بن يحيى قاال حدثنا حجاج بن محمد قال قال

بير عن سعيد بن ج -وهو ابن مسلم  -ابن جريج أخبرني يعلى 

 {بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى  إن كان }عن ابن عباس : 

 قال عبد الرحمن بن عوف : كان جريحا

 
 

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

 

[   308صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب صالة الكسوفج  
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ا ال اب األمر بالصالة عند كسوف الشمس والقمر والدليل أنهمب

آيتان من آيات هللاأحد وأنهما  ينكسفان لموت  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى ثنا  - 1370

 إسماعيل حدثني قيس عن أبي مسعود عقبة بن عمرو : عن

كسفان النبي صلى هللا عليه وسلم قال : إن الشمس والقمر ال ين

الموت أحد ولكنهما آيتان من آيات هللا فإذا رأيتموها فصلو  

جة وله : فإذا رأيتموها فصلوا داللة على حال أبو بكر : في قق

 مذهب المزن يرحمه هللا في المسألة التي خالفه فيها بعض

دا أصحابنا في الحالف إذا كان له امرأتان فقال : إذا ولدتما ول

علم فأنتما طالقتان قال المزني إذا ولدت إحداهما ولدا طلقتا إذ ال

ا دا وإنما تلد واحدمحيط أن المرأتين ال تلدان جميعا ولدا واح

 امرأة واحدة فقول النبي صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتموها

يط فصلوا إنما أراد إذا رأيتم كسوف إحداهما فصلوا إذ العلم مح

رأتان أن الشمس والقمر ال ينكسفان في وقت واحد كما ال تلد ام

 ولدا واحدا

 
 

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

 

[   309صفحة  - 2مة    ] جزء صحيح ابن خزي   

 
 

اده اب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من هللا لعبب

{وما نرسل باآليات إال تخويفا  }وجل  قال هللا عز  

 
 

من أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرح - 1371
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عن  -يعني ابن عبد هللا  -المسروقي ثنا أبو أسامة عن بريد 

ول ة عن أبي موسى قال : خسفت الشمس في زمن رسأبي برد

اعة هللا صلى هللا عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الس

سجود فقام حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع و

سل هللا رأيته يفعله في صالة قط ثم قال : إن هذه اآليات التي ير

ا يخوف بهال تكون لموت أحد وال لحياته ولكن هللا يرسلها 

عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه 

 واستغفاره

 
 

كبير مع اب الخطبة على المنبر واألمر بالتسبيح والتحميد والتب

الكسوف إلى أن ينجلي الصالة عند  

 
 

ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا ب - 1372

ا سعيد ثمان البكراوي ثنبزيع أخبرنا أبو بحر عبد الرحمن بن ع

بن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن 

 مسعود قال : انكسفت الشمس في عهد رسول هللا صلى هللا

ام عليه وسلم فقال الناس : إنما انكسفت لموت إبراهيم فق

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخطب الناس فقال : إن 

 فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا هللا الشمس والقمر آيتان من آيات هللا

قال :  وكبروا وسبحوا وصلوا حتى ينجلي كسوف أيهما انكسف

  ثم نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى ركعتين

 
 

يفقال األلباني : إسناده ضعيف البكراوي قال الحافظ : ضع   

 
 

-------------------------------------  
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[   310صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ميد في اب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحب

 الكسوف
 
 

ح ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا سالم بن نو - 1373

ن سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير ع

د عبد الرحمن بن سمرة قال : بينما أرتمي بأسهم لي على عه

ذتها صلى هللا عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنب رسول هللا

هو قائم وانطلقت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فانتهيت و

أ رافع يديه يسبح ويكبر ويحمد ويدعوا حتى انجلت وقر

 سورتين وركع ركعتين

 
 

اب األمر بالدعاء مع الصالة عند كسوف الشمس والقمرب  

 
 

نا ا أحمد بن المقدام العجلي ثأنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - 1374

رة قال نا يونس عن الحسن عن أبي بك -يعني ابن زريع  -يزيد 

فقام إلى  : كنا عند النبي صلى هللا عليه وسلم فانكسفت الشمس

تين المسجد يجر رداءه من العجلة والث إليه الناس فصلى ركع

مر كما تصلون فلما كشف عنها خطبنا فقال : إن الشمس والق

ان من آيات هللا يخوف هللا بهما عباده وأنهما ال ينكسف آيتان

تى لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا ح

 ينكشف ما بكم
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[   311صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ال  ى أناب النداء بأن الصالة جامعة في الكسوف والدليل علب

في صالة الكسوف أذان و إقامة  

 
 

أبو  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا - 1375

ن عبد نعيم ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ع

هللا بن عمرو : إنه لما كسفت الشمس على عهد رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم نودى أن الصالة جامعة فذكر الحديث

ن ل أبو بكر وهكذا رواه معاوية بن سالم أيضا عن يحيى عاق

 أبي سلمة عن عبد هللا بن عمرو
 
 

ة ورواه الحجاج الصواف قال ثنا يحيى ثنا أبو سلم - 1376

 حدثني عبد هللا بن عمرو

و بكر خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه محمد بن يحيى حدثني أبأ

جاج الصواف بن أبي أسود أخبرنا حميد بن األسود عن ح

ول : أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت محمد بن يحيى يق

 حجاج الصواف متين يريد : أنه ثقة حافظ 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   312صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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يهاتطويل القراءة فاب ذكر قدر القراءة من صالة الكسوف وب  

 
 

ى أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعل - 1377

قال  الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وثنا الربيع قال

ا الشافعي أخبرنا مالك ح وثنا أبو موسى محمد بن المثنى ن

عن عطاء بن يسار  -وهو ابن اسلم  -روح ثنا مالك عن زيد 

 ه قال : كسفت الشمس على عهد رسول هللاعن ابن عباس أن

ن صلى هللا عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويال نحوا م

ال سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويال ثم رفع فقام قياما طوي

وهو دون القيام األول ثم ركع ركوعا طويال وهو دون الركوع 

م ول ثاألول ثم سجد ثم قام قياما طويال وهو دون ذلك القيام األ

ركع ركوعا طويال وهو دون ذاك الركوع األول ثم رفع فقام 

قياما طويال وهو دون ذلك القيام األول ثم ركع ركوعا طويال 

 وهو دون ذلك الركوع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس

موت فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يخسفان ل

هللا :  روا هللا قالوا يا رسولأحد وال لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذك

أيناك ثم ر -قال : الربيع : شيئا  -رأيناك تناولت في مقامك هذا 

جنة كأنك تكعكعت وقال اآلخران : تكعكعت فقال : إني رأيت ال

ت وقالوا فتناولت منها عنقودا ولو أخذته ألكلتم منه ما بقي

أيت ن ورورأيت أو أريت النار وقال اآلخرا -قال الربيع  -الدنيا 

ال النار وقالوا فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء ق

الربيع قالوا : لم ؟ وقال اآلخران : مم يا رسول هللا ؟ قال : 

كفرن بكفرهن قيل : أيكفرن باهلل ؟ قال : يكفرن العشير وي

ت : اإلحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قال
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قطما رأيت منك خيرا   

ال أبو موسى قال روح : والعشير الزوجق  

 
 

-------------------------------------  
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اءة في اب تطويل القراءة في القيام األول والتقصير في القرب

عن األول القيام الثاني  

 
 

 رحمنأنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد ال - 1378

شة المخزومي نا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عاي

با فلم قالت : ركب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مركبا له قري

دي يأت حتى كسفت الشمس فخرجت في نسوة فكنا بين ي

عا وقام الحجرة فجاء النبي صلى هللا عليه وسلم من مركبه سري

كبر وقام قياما مقامه الذي كان يصلي وقام الناس وراءه ف

و طويال ثم ركع ركوعا طويال ثم رفع ثم قام فأطال القيام وه

 دون القيام األول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول

ن ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دو

كع السجود األول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام األول ثم ر

يام و دون الركوع األول ثم رفع فقام فأطال القفأطال الركوع وه

وهو دون القيام األول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع 

ع األول ثم سجد وانصرف فكانت صالته أربع ركعات في أرب

 سجدات فجلس وقد تجلت الشمس

ان عن نا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن تنا سفيأ
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عن عائشة مثله  هشام بن عروة عن أبيه  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   314صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الجهر بالقراءة من صالة كسوف الشمسب  

 
 

ب أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الفضل بن يعقو - 1379

ن وهو اب -نا سفيان الجزري ثنا إبراهيم يعني بن صدقة ث

عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت :  -حسين 

لم انخسفت الشمس على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وس

قراءة  فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصالة ثم قرأ

وا من يجهر فيها ثم ركع على نحو ما قرأ ثم رفع رأسه فقرأ نح

في  أ ثم رفع رأسه وسجد ثم قامقراءته ثم ركع على نحو ما قر

الركعة األخرى فصنع مثل ما صنع في األولى ثم قال : إن 

ر فإذا الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال ينخسفان لموت بش

 كان ذلك فأفزعوا إلى الصالة قال : وذلك أن إبراهيم كان مات

 يومئذ فقال الناس إنما كان هذا لموت إبراهيم 

 
 

إسناده صحيح لغيرهقال األعظمي :    

 
 

-------------------------------------  
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اب ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صالة الكسوفب  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1380

ابر عن ج ثنا ابن علية عن هشام الدستوائي حدثنا أبو الزبير

لى بن عبد هللا قال : وكسفت الشمس على عهد رسول هللا ص

طال القيام هللا عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأ

حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد 

أربع سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع ركعات و

توعدونه فذكر سجدات ثم قال : إنه عرض على كل شيء 

مر الحديث بطوله وقال : وإنهم كانوا يقولون : إن الشمس والق

كموها ال ينكسفان إال لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات هللا يري

 فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي

 
 

نا أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثناه بندار حدث - 1381

فت ر قال : كسعبد األعلى حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جاب

ا الشمس على في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم

حابه شديد الحر فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأص

نع مثل فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم قام فص

جدات ذلك ثم جعل يتقدم ثم يتأخر فكانت أربع ركعات وأربع س

توعدونه فعرضت علي  ثم قال : إنه عرض علي كل شيء

ت منها الجنة حتى تناولت منها قطفا ولو شئت ألخذته ثم تناول

خر قطفا فقصرت يدي عنه ثم عرضت علي النار فجعلت أتأ

This file was downloaded from QuranicThought.com



ذب خيفة تغشاكم ورأيت فيها امرأة حميرية سوداء طويلة تع

في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 

 بن ملك يجر قصبه في النار األرض ورأيت أبا ثمامة عمرو

وت وإنهم كانوا يقولون : إن الشمس والقمر ال ينخسفان إال لم

 عظيم وإنهما آيتان من آيات هللا يريكموها هللا فإذا خسفت

 فصلوا حتى تنجلي

م يقل لنا بندار : القمرل  

عن  في خبر عطاء بن يسار عن ابن عباس و كثير بن عباسو

عائشة أنه ركع في كل ركعة ابن عباس و عروة و عمرة عن 

 ركوعين 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

ال األلباني : إن سلم من عنعنة أبي الزبيرق  

 
 

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

 

[   316صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

دار أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر قال وقد حدثنا بن - 1382

بن هشام نا أبي و ابن أبي عدي عن هشام عن  حدثنا معاذ

قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة : أن النبي 

 صلى هللا عليه وسلم صلى في كسوف ست ركعات وأربع

 سجدات 

 
 

قال األلباني : انظر ما بعده   
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 أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يعقوب بن - 1383

نا إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا ابن جريج عن عطاء ح وحدث

بن أخبرنا ا -يعني ابن علية  -محمد بن هشام حدثنا إسماعيل 

ي جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال أخبرن

  عنها أنهامن أصدق قال فظننت أنه يريد عائشة رضي هللا

ليه قالت : كسفت الشمس على في عهد رسول هللا صلى هللا ع

م يقوم ثم وسلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ث

الثة ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثالث ركعات فركع الث

 سجد حتى أن رجاال يومئذ ليغشى عليهم حتى سجال الماء

ع قول إذا كبر : هللا أكبر فإذا رفليصب عليهم مما قام بهم ي

رأسه قال : سمع هللا لمن حمده فلم ينصرف حتى تجلت 

مر ال الشمس فقام فحمد هللا وأثنى عليه وقال : إن الشمس والق

 ينكسفان لموت أحد وال لحياته ولكنهما آيتان من آيات هللا

 يخوفكم بهما فإذا كسفا فافزعوا إلى هللا حتى ينجليا 

 
 

 باني : هو معلول بجهالة المحدث لعبيد بن عمر وظنقال األل 

ث الراوي أنه عائشة ظن ال يفيد ال سيما والمحفوظ في حدي

 1379و  1378عائشة ركوعان في كل ركعة كما تقدم 

 وأخرجه الشيخان

 
 

وفي خبر عبد الملك عن عطاء عن جابر : ست  - 1384
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 ركعات في أربع سجدات

 
 

نا أبو بكر حدثنا أبو موسى أخبرنا أبو طاهر حدث - 1385

باس حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا حبيب عن طاوس عن ابن ع

قرأ ثم : عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه صلى في كسوف ف

 ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد

 واألخرى مثلها

 ال أبو بكر قد خرجت طرق هذه األخبار في الكتاب الكبيرق

عل للمرء أن يصلي في الكسوف كيف أحب وشاء مما ف فجائز

ي كل النبي صلى هللا عليه وسلم من عدد الركوع إن أحب ركع ف

ركعة ركوعين وإن أحب ركع في كل ركعة أربع ركعات ألن 

هذه جميع هذه األخبار صحاح عن النبي صلى هللا عليه وسلم و

ي فاألخبار دالة على أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى 

 كسوف الشمس مرات ال مرة واحدة 

 
 

 قال األلباني : له علة ظاهرة وهي عنعنة حبيب وهو ابن أبي 

 ثابت ثم إنه مخالف لرواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس

التي فيها ركوعان في كل ركعة كما مر آنفا وهو في 

 الصحيحين من رواية كثير عنه وفي مسلم من رواية عطاء

 عنه

 
 

-------------------------------------  
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الة اب التسوية بين كل ركوع وبين القيام الذي قبله من صب

 الكسوف
 
 

ار أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن بش - 1386

د هللا حدثنا يحيى حدثنا عبد الملك حدثنا عطاء عن جابر بن عب

ليه انكسفت الشمس على في عهد رسول هللا صلى هللا عقال : 

هللا  وسلم وذلك يوم مات فيه ابنه إبراهيم بن رسول هللا صلى

بر ثم عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات ك

ون قرأ فأطال القراءة ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه فقرأ د

 ع رأسه فقرأ دونالقراءة األولى ثم ركع نحوا مما قرأ ثم رف

ر القراءة الثانية ثم ركع نحوا مما قرأ ثم رفع رأسه ثم انحد

د ليس فسجد سجدتين ثم قام فصلى ثالث ركعات قبل أن يسج

 فيها ركعة إال التي قبلها أطول من التي بعدها إال أن ركوعه

ثم  نحوا من قيامه ثم تأخر في صالته فتأخرت الصفوف معه

لشمس فقضى الصالة وقد أضاءت اتقدم فتقدمت الصفوف معه 

 ثم قال : أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات هللا

صلوا وإنهما ال ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك ف

 حتى تنجلي
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وع في التحميد عند الرفع الرأس من الركاب التكبير للركوع وب

ل بعده قراءة أو بعد سجود في آخر ركوع من ك كل ركوع يكون
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 ركعة

 
 

م وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسل - 1387

ستاذ السلمي حدثنا عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال أخبرنا األ

ة قراءاإلمام أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني 

عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 

مة إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزي

س حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يون

ت عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : خسف

لى خرج إالشمس في حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف

لى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فقرأ رسول هللا ص

م رفع هللا عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويال ث

 رأسه فقال سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقرأ

ا قراءة طويلة هي أدنى من القراءة األولى ثم كبر فركع ركوع

ول ثم قال : سمع هللا لمن حمده طويال هو أدنى من الركوع األ

كمل ربنا ولك الحمد ثم فعل في الركعة األخيرة مثل ذلك فاست

ثم  أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف

قام فخطب الناس فأثنى على هللا بما هو أهله ثم قال : إن 

 الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يخسفان لموت أحد وال

ذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصالةلحياته فإ  

 
 

-------------------------------------  
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ع وبعد اب الدعاء والتكبير في القيام بعد رفع الرأس من الركوب

هللا لمن حمده في صالة الكسوف قول سمع  

 
 

يى ا محمد بن يحأخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثن - 1388

ن ثنا أبو نعيم ثنا زهير عن الحسن بن الحر حدثني الحكم ع

 رجل يدعى الحنش عن علي ح وثنا محمد بن يحيى و يوسف

حسن بن موسى قاال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ال

مد بن الحر حدثني الحكم عن رجل يدعى حنشا عن علي قال مح

 : كسفت الشمس فصلى قال -وهذا حديث أحمد  -بن يحيى 

قدر  أو نحوها ثم ركع نحوا من {يس  }علي بالناس بدأ فقرأ بـ 

در السورة ثم رفع رأسه : فقال : سمع هللا لمن حمده ثم قام ق

يث السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضا فذكر الحد

األولى ثم  وقال ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان كذلك يفعل حدثهم أن  

ة ال أبو بكر في هذا الخبر إنه ركع أربع ركعات في كل ركعق

 مثل خبر طاوس عن ابن عباس 

 
 

و قال األلباني : رجال إسناده ثقات على ضعف في حنش وه 

ي ابن المعتمر قال الحافظ : صدوق له أوهام . قلت ) أي األلبان

بحديثه عند التفرد كما هنا( : فمثله ال يحتج   

 
 

-------------------------------------  
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اب تطويل السجود في صالة الكسوفب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يوسف بن  - 1389

 بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد هللا

 قال : انكسفت الشمس يوما على عهد رسول هللا صلىعمرو 

صلي فقام هللا عليه وسلم فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لي

ع رأسه حتى لم يكد يركع ثم ركع حتى لم يكد يرفع رأسه ثم رف

ه فلم ولم يكد يسجد ثم سجد ولم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأس

 يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه 

 
 

ل األعظمي : إسناده صحيح لغيرهقا   

 
 

فاب تقصير السجدة الثانية عن األولى في صالة الكسوب  

 
 

رحمن أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد ال - 1390

ئشة المخزومي ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عا

سلم في : فذكر الحديث بطوله في صالة النبي صلى هللا عليه و

ع ثم وقال : في الخبر : ثم سجد فأطال السجود ثم رف الكسوف

 سجد سجودا دون السجود األول ثم ذكر باقي الحديث

 
 

-------------------------------------  
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حمن أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا سعيد بن عبد الر - 1391
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:  هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بن عقبة نا سفيان عن

 مثله

 
 

اب البكاء والدعاء في السجود في صالة الكسوفب  

 
 

ى ثنا أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موس - 1392

ال جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو ق

ه : انكسفت الشمس يوما على عهد رسول هللا صلى هللا علي

ام حتى لم ام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليصلي فقوسلم فق

ه فلم يكد أن يركع ثم ركع حتى لم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأس

خ ويبكي يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينف

دني ويقول : رب ألم تعدني أن ال تعذبهم وأنا فيهم ؟ رب ألم تع

ت ى ركعتين انجلأن ال تعذبهم ؟ ونحن نستغفرك فلما صل

مر الشمس فقام فحمد هللا وأثنى عليه وقال : إن الشمس والق

ال : لقد آيتان من آيات هللا فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر هللا ثم ق

ها عرضت علي الجنة حتى لو شئت تعاطيت قطفا من قطوف

علت وعرضت علي النار فجعلت أنفخها فخفت أن يغشاكم فج

أال  تعذبهم وأنا ؟ فيهم رب ألم تعدني أقول رب ألم تعدني أن ال

وداء تعذبهم وهم يستغفرون ؟ قال فرأيت فيها الحميرية الس

ها وال الطويلة صاحبة الهرة كانت تحبسها فلم تطعمها ولم تسق

ا تتركها تأكل من حشاش األرض فرأيتها كلما أدبرت نهشته

 ن أخا بنيوكلما أقبلت نهشتها في النار ورأيت صاحب السبتيتي

محجن دعدع يدفع في النار بعصا ذي شعبتين ورأيت صاحب ال

رق في النار الذي كان يسرق الحاج بمحجنه ويقول : إني ال أس

 إنما يسرق المحجن فرأيته في النار متكئا على محجنه 
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قال األعظمي : إسناده صحيح لغيره   

 
 

-------------------------------------  
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اب طول الجلوس بين السجدتين في صالة الكسوفب  

 
 

ن أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد ب - 1393

ن المثني ثنا مؤمل ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن أبيه ع

 عبد هللا بن عمرو وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد هللا

شمس على عهد رسول هللا صلى عن عمرو قال : انكسفت ال

أطال هللا عليه وسلم فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف

ال يرفع  القيام حتى قيل ال يركع ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل

أطال ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى قيل ال يسجد ثم سجد ف

سجد ثم السجود حتى قيل ال يرفع ثم رفع فجلس حتى قيل ال ي

  ام ففعل في األخرى مثل ذلك ثم أمحصت الشمسسجد ثم ق

 
 

ئ قال األلباني : إسناده ضعيف مؤمل وهو ابن اسماعيل سي 

 الحفظ
 
 

-------------------------------------  
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اب الدعاء والرغبة إلى هللا في الجلوس في آخر صالة ب

لشمس إذا لم يكن قد انجلت قبلا الكسوف حتى تنجلي  

 
 

نا أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ث - 1394

ا أبو نعيم ثنا زهير عن الحسن بن الحر عن رجل يدعى حنش

نا عن علي ح وثنا محمد بن يحيى و يوسف بن موسى قاال ث

ن أحمد بن يونس نا زهير نا الحسن بن الحر حدثني الحكم ع

وهذا حديث  -عن علي قال محمد بن يحيى  رجل يدعى حنشا

ديث قال : كسفت الشمس فصلى علي بالناس فذكر الح -أحمد 

ألولى ثم وقاال : قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة ا

ول جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس ثم حدثهم أن رس

 هللا صلى هللا عليه وسلم كان كذلك يفعله

ك هللا صلى هللا عليه وسلم فعل كذل ال يوسف : إن رسولق  

 
 

1388قال األلباني : انظر ما تقدم    

 
 

اب خطبة اإلمام بعد صالة الكسوفب  

 
 

ن أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العالء ب - 1395

 كريب ثنا محمد بن بشر أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة :

 -قام  ا تجلتفذكر الحديث في قصة كسوف الشمس وقال : فلم

 فخطب الناس فحمد هللا -يعني النبي صلى هللا عليه وسلم 

ال  وأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا

يخسفان لموت أحد وال لحياته يا أمة محمد وهللا إن من أحد 
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أو  -أغير من هللا أن يزني عبده أو أمته يا أمة محمد وهللا 

لبكيتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال و لو -والذي نفسي بيده 

 كثيرا أال هل بلغت ؟

 
 

-------------------------------------  
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لى قال أبو بكر : وفي خبر ابن مسعود : أن النبي ص - 1396

ام في هللا عليه وسلم قد خطب أيضا قبل الصالة فينبغي لإلم

ف أن يخطب قبل الصالة وبعدهاالكسو  

 
 

بق اب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس لما سب

والخطايا من المرء من الذنوب  

 
 

عن  أخبرنا أبو طاهر ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم - 1397

بصرة األسود بن قيس حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل ال

ل ذكر في خطبته قا: أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب ف

ا سمرة بن جندب : بينا أنا يوما وغالم من األنصار نرمي عرض

ت لنا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى إذا كان

 الشمس قيد رمحين أو ثالثة في غير الناظرين في األفق

إلى  اسودت حتى كأنها تنومه فقال أحدنا لصاحبه : انطلق بنا

هللا  ن هذه الشمس لرسول هللا صلىالمسجد فوهللا ليحدثن شأ

ز عليه وسلم في أمته حدثا فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بار

لناس فوافقنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حين خرج إلى ا
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ط ال قال : فاستقدم فصلى بنا كأطول ما قام بنا في الصالة ق

ط يسمع له صوت ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في الصالة ق

الة مع له صوت ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في الصوال يس

ة مثل قط ال يسمع له صوت قط قال : ثم فعل في الركعة الثاني

قال  ذلك قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية

أنه  فسلم فحمد هللا وأثنى عليه وشهد أنه ال إله إال هللا وشهد

ا بشر رسول هللا عبده ورسوله ثم قال : أيها الناس إنما أن

بليغ فأذكر كم باهلل إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من ت

بغي رساالت ربي لما أجبتموني حتى أبلغ رساالت ربي كما ين

ما لها أن تبلغ وأن كنتم تعلمون أني قد بلغت رساالت ربي ل

رساالت  أخبرتموني قال فقام الناس فقالوا : شهدنا أنك قد بلغت

ال قال قضيت الذي عليك قال ثم سكتوا قربك ونصحت ألمتك و

أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أما بعد فإن رجاال يزعمون

كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن 

مطالعها لموت رجال عظماء من أهل األرض وأنهم كذبوا 

منهم  ولكنها آيات من آيات هللا يفتن بها عباده لينظر من يحدث

ياكم وهللا لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم القون في دن توبة

ابا وآخرتكم وإنه وهللا ال تقوم الساعة حتى يخرج ثالثون كذ

آخرهم األعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي 

زعم لشيخ من األنصار وإنه متى خرج فإنه ي -أو تحيا  -يحيى 

ن عمل نفعه صالح مأنه هللا فمن آمن به وصدق واتبعه فليس ي

ف سلف ومن كفر به وكذبه فليس يعاب بشيء من عمله سل

وأنه سيظهر على األرض كلها إال الحرم وبيت المقدس وإنه 

ي يحصر المؤمنين في بيت المقدس وإنه يحصر المؤمنين ف

نوده بيت المقدس فيزلزلون زلزاال شديدا قال فيهزمه هللا وج
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ر نادي : يا مؤمن هذا كافحتى إن جذم الحائط وأصل الشجرة لي

روا يستتر بي تعال : اقتله قال : ولن يكون ذلك كذلك حتى ت

ينكم ذكر أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم تسألون بينكم هل كان ب

لكم منها ذكرا وحتى تزول جبال عن مراثيها على أثر ذلك 

 القبض وأشار بيده

ة م كلمال : ثم شهدت خطبة أخرى قال فذكر هذا الحديث ما قدق

 وال أخرها عن موضعها

وت ال أبو بكر : هذه اللفظة التي في هذا الخبر ال يسمع له صق

 من من الجنس الذي يجب قبوله خبر من يخبر بكون الشيء ال

جهر  ينفي و عائشة قد خبرت أن النبي صلى هللا عليه وسلم

اءة بالقراءة فخبر عائشة يجب قبوله ألنها حفظت جهر القر

ا غيرها وجائز أن يكون سمرة كان في صف وإن لم يحفظه

 يسمع له بعيد من النبي صلى هللا عليه وسلم بالقراءة فقول : ال

ل : لم صوت أي لم أسمع صوتا على ما بينته قبل أن العرب تقو

 يكن كذا لما لم يعلم كونه 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف ثعلبة مجهول كما قال ابن  

 المديني وغيره
 
 

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

 

[   328صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب األمر بالصدقة عند كسوف الشمسب  
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بد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا ع - 1398

الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : 

لى ليه وسلم فصخسفت الشمس على عهد النبي صلى هللا ع

ن بالناس فذكر الحديث وقال في آخره : ثم انصرف فقال : إ

تان الشمس والقمر ال تخسفان لموت أحد وال لحياته ولكنهما آي

 من آيات هللا فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصالة

هذا قول الزهري قال : وزاد فيه هشام : إذا رأيتم ذلك و

 فتصدقوا وصلوا

 
 

ن وكتبته م -طاهر نا أبو بكر ثنا األزهر  أخبرنا أبو - 1399

ح عن ثنا فلي -يعني ابن محمد المؤدب  -قال ثنا يونس  -أصله 

كر محمد بن عباد بن عبد هللا بن الزبير عن أسماء بنت أبي ب

ه أنها قالت : خسفت الشمس زمان رسول هللا صلى هللا علي

ا إلى وسلم فذكر الحديث بطوله وقال : فإذا رأيتم ذلك فافزعو

 الصالة وإلى ذكر هللا والصدقة 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

بد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا ع - 1400

يل بن العزيز بن عبد هللا األويسي ثنا مسلم بن خالد عن إسماع

أمية عن نافع عن ابن عمر : أن الشمس كسفت يوم مات 

نها  عليه وسلم فظن الناس أإبراهيم بن رسول هللا صلى هللا

يها الناس كسفت لموته فقام النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : أ

وال  إن الشمس والقمر آيتان من آيات هللا ال يكسفان لموت أحد

وادعوا  لحياته فإذا رأيتم ذلك فأفزعوا إلى الصالة وإلى ذكر هللا
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 وتصدقوا 

 
 

يئ لد هو الزنجي سقال األلباني : إسناده ضعيف مسلم بن خا 

 الحفظ
 
 

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

 

[   329صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب األمر بالعتاقة في كسوف الشمسب  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي ن - 1401

ن موسى بن مسعود أبو حذيفة ثنا زائدة عن هشام بن عروة ع

طمة عن أسماء قالت : أمر النبي صلى هللا عليه وسلم فا

 بالعتاقة في كسوف الشمس

 نا أبو طاهر نا أبو بكر نا الدارمي ثنا مصعب بن عبيد هللاأ

ا عن هشام بهذ -يعني الدراوردي  -الزبيري ثنا عبد العزيز 

 اإلسناد مثله

قال : أمر بعتاقة حين كسفت الشمسو  

 
 

بر شمس إذا انكسفت ؟ إن صح الخاب ذكر علة لما تنكسف الب

 فإني ال أخال أبا قالبة سمع من النعمان بن بشير و ال أقف

 ألقبيصة البجلى صحبه أم ال ؟
 
 

ة محمد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال ثنا بخبر قبيص - 1402
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البة بن بشار ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي ق

بي شمس انخسفت فصلى النعن قبيصة البجلي قال : إن ال

شمس صلى هللا عليه وسلم ركعتين حتى انجلت ثم قال : إن ال

دث والقمر ال ينكسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقه ويح

شيء هللا في خلقه ما شاء ثم أن هللا تبارك وتعالى إذا تجلى ل

حدث من خلقه خشع له فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو ي

 له هللا أمرا 
 
 

دم قال األلباني : إسناده ضعيف رجاله ثقات لكنه معلول بع 

ي تصريح أبي قالبة بسماعه إياه من قبيصة أو النعمان وف

 سنده اضطراب كما أشار إليه المصنف ا . هـ

 رجم المصنف هذا الباب بقوله " باب ذكر علة لما تنكسفت

مع الشمس إذا انكسفت إن صح الخبر فإني ال أخال أبا قالبة س

م ال "من النعمان بن بشير وال أقف ألقبيصة البجلي صحبة أ  

 
 

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

 

[   330صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قال أبو بكر : وأما خبر النعمان بن بشر نا بندار  - 1403

ن حدثناه أيضا قال ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن أبي قالبة ع

 ن بن بشر قال : انكسفت الشمس على عهد رسول هللاالنعما

 لشيء صلى هللا عليه وسلم فذكر الحديث وقال : فإذا تجلى هللا

 من خلقه خشع له 
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قال األلباني : إسناده ضعيف انظر الحديث الذي قبله   

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الوهاب - 1404

لنعمان بن بشير : نحو حديث عن خالد عن أبي قالبة عن ا

 أيوب 
 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف انظر الحديث الذي قبله   

 
 

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

 

[   331صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب صالة االستسقاء وما فيها من السننج  

 
 

ى لخروج إلاب التواضع والتبذل والتخشع والتضرع عند اب

 االستسقاء
 
 

عن  نا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا سلم بن جنادة نا وكيع - 1405

ه قال سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد هللا بن كنانة عن أبي

: أرسلني أمير من األمراء إلى ابن عباس أسأله عن 

 االستسقاء فقال ابن عباس : ما يمنعه أن يسألني ؟ خرج

ا ه وسلم متواضعا متبذال متخشعرسول هللا صلى هللا علي

خطبتكم  متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب

 هذه 
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م قال األلباني : إسناده يحتمل التحسين هشام بن اسحق ل 

يان يوثقه إال ابن حبان وروى عنه ثالثة من الثقات أحدهم سف

 وهو الثوري

 
 

اب الخروج إلى المصلى لالستسقاءب  

 
 

ا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء نأنا  - 1406

ر عن أبي بك -هو األنصاري  -سفيان نا المسعودي و يحيى 

عودي قلت لعبد هللا بن أبي بكر : حديث حدثناه يحيى و المس

يم عن أبيك عن عباد بن تميم قال : سمعت أنا من عباد بن تم

ه وسلم علي يحدث أبي عن عبد هللا بن زيد : أن النبي صلى هللا

نخرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه وصلى ركعتي  

 
 

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

 

[   332صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الخطبة قبل صالة االستسقاءب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن - 1407

يد عن يحيى بن سعيد الحكم من أصله نا يحيى بن سع

ل األنصاري عن أبي بكر بن محمد أنه سمع عباد بن تميم قا

ه وسلم قال عبد هللا بن زيد : خرجنا مع رسول هللا صلى هللا علي

ى وحول في االستسقاء فخطب واستقبل القبلة ودعى واستسق

 رداءه وصلى بهم 
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قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

في خطبة االستسقاء اب ترك الكالم عند الدعاءب  

 
 

نى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المث - 1408

 بن نا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد هللا

ن كنانة عن أبيه : قال أرسلني فالن إلى ابن عباس أسأله ع

ال : صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في االستسقاء ق

واضعا لى هللا عليه وسلم متبذال متضرعا متخرج رسول هللا ص

 فلم يخطب نحو خطبتكم هذه وصلى ركعتين 

 
 

1405انظر    

 
 

ه ال اب ترك األذان واإلقامة لصالة االستسقاء والدليل على أنب

يقام للتطوع وإن صليت التطوع في الجماعة يؤذن وال  

 
 

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

 

[   333صفحة  - 2] جزء    صحيح ابن خزيمة    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو طالب زيد بن أخرم  - 1409

ي الطائي و إبراهيم بن مرزوق قاال حدثنا وهب بن جرير حدثن

يحدث عن الزهري  -وهو ابن راشد  -أبي قال سمعت النعمان 

عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : خرج رسول 
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كعتين ليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا رهللا صلى هللا ع

 وجهر بال أذان وإقامة 

 
 

يئ قال األلباني : إسناده ضعيف النعمان بن راشد صدوق س 

ذا الحفظ كما قال الحافظ وسيأتي تضعيف المؤلف له في ه

1422الحديث نفسه برقم   

 
 

اب خروج اإلمام بالناس غلى االستسقاءب  

 
 

كر نا محمد بن يحيى نا عبد أنا أبو طاهر نا أبو ب - 1410

الرزاق عن معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال 

ي فصلى : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالناس يستسق

قى بهم ركعتين وجهر بالقراءة وحول رداءه ورفع يديه واستس

 واستقبل القبلة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

حويل اء قبل الصالة لالستسقاء وتاب استقبال القبلة للدعب

الصالة األردية قبل  

 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا عب - 1411

ي الرحمن نا شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك قال : كان النب

 في صلى هللا عليه وسلم ال يرفع يديه في شيء من دعائه إال

قال :  ه من أنس ؟االستسقاء قال شعبة قلت لثابت : أنت سمعت

 سبحان هللا قلت : سمعته من أنس ؟ قال : سبحان هللا
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يته ال أبو بكر : وفي خبر معمر عن الزهري ورفع يديه قد أملق

 قبل

 
 

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

 

[   334صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب صفة رفع اليدين في االستسقاءب  

 
 

ج أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا حجا أنا - 1412

 ثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك : أن رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم استسقى هكذا ومد يديه وجعل باطنها ما يلي 

 األرض حتى رأيت بياض إبطيه 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

مد ة ثنا محأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزع - 1413

 -د وهو أبو الولي -بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن بركة 

لى عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : رأيت رسول هللا ص

 هللا عليه وسلم مادا يديه حتى رأيت بياض إبطيه

ال سليمان : ظننته يدعو في االستسقاء ق  

 
 

قال األلباني : إسناده جيد   

 
 

يالي االستسقاء إذا كان الرداء ثقاب صفة تحويل الرداء فب  
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نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العالء ث - 1414

هللا بن  سفيان ثنا المسعودي و يحيى عن أبي بكر فقلت لعبد

اد أبي بكر حديث حدثناه يحيى و المسعودي عن أبيك عن عب

هللا بد بن تميم قال أنا سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي عن ع

 بن زيد : أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج إلى المصلى

 فاستسقى فقلب رداءه وصلى ركعتين

رنا ال المسعودي عن أبي بكر عن عباد بن تميم قلت له : أخبق

 جعل أعاله أسفله أو أسفله أعاله أم كيف جعله ؟ قال : ال بل

 جعل اليمين الشمال والشمال اليمين

 
 

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

 

[   335صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ول اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما حب

رداء رداءه فجعل األيمن على األيسر واأليسر على األيمن الن ال

 ثقل عليه فاشتد عليه أن يجعل أعاله أسفله

 
 

م بن مد بن يحيى ثنا نعيأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مح - 1415

 وهو ابن محمد -حماد و إبراهيم بن حمزة قاال ثنا عبد العزيز 

 عن عباد بن تميم عن عبد هللا -وهو ابن غزية  -عن عمارة  -

عليه بن زيد قال : استسقى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و

خميصة سوداء فأراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 

ى فيجعلها أعاله فلما ثقلت عليه قلبها عل يأخذها بأسفلها
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 عاتقيه

ال إبراهيم بن حمزة : على عاتقه ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب صفة الدعاء في االستسقاءب  

 
 

ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن الحسين ب - 1416

ن كدام إبراهيم بن ابحر نا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا مسعر ب

لى هللا يزيد الفقير عن جابر بن عبد هللا قال : أتت النبي صعن 

ربعا عليه وسلم بواكي فقال : اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا م

 عاجال غير آجل نافعا غير ضار فأطبقت عليهم 

 
 

قحط قال األلباني : بواكي : جمع باكية أي نساء باكيات من ال 

 وقلة المطر

 
 

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

 

[   336صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا أبو  - 1417

هشام المخزومي عن وهيب عن يحيى بن سعيد عن أنس بن 

 مالك : أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : اللهم اسقنا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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ت صالة االستسقاءاب عدد ركعاب  

 
 

قال أبو بكر في خبر يونس و معمر عن الزهري :  - 1418

 صلى ركعتين

 
 

العيدين اب عدد التكبيرات في صالة االستسقاء كالتكبير فيب  

 
 

أبان  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن - 1914

بن  المصري ثنا عبد هللا بن يوسف ثنا إسماعيل بن ربيعة

بن إسحاق عن عامر بن لوى المديني أنه سمع جده هشام 

ليد هشام بن إسحاق يحدث عن أبيه إسحاق بن عبد هللا : أن الو

أخي  بن عتبة أمير المدينة أرسله إلى ابن عباس فقال : يا بن

تسقاء سله كيف صنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في االس

اس ن عبيوم استسقى بالناس ؟ قال إسحاق : فدخلت على اب

ليه وسلم فقلت : يا أبا العباس كيف صنع رسول هللا صلى هللا ع

لى هللا في االستسقاء يوم استسقى ؟ قال : خرج رسول هللا ص

لفطر عليه وسلم متخشعا متبذال فصنع فيه كما يصنع في ا

 واألضحى
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د قول اب الجهر بالقراءة في صالة االستسقاء والدليل على ضب
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ر من زعم من التابعين أن صالة النهار عجماء يريد أنه ال يجه

ر بالقراءة في شيء من صلوات النهار قال أبو بكر : في خب

 معمر عن جهر بالقراءة

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عثما - 1420

 عمر ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن بن

 عمه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج يستسقي

عتين فاستقبل القبلة وولى الناس ظهره وقلب رداءه وصلى رك

 قرأ فيهما وجهر فيهما بالقراءة

 
 

 عليه اب استحباب االستسقاء ببعض قرابة النبي صلى هللاب

هللا عليه  يستسقي بها ببعض قرابته صلى وسلم بالبلدة التي

 وسلم

 
 

 أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا - 1421

ن محمد بن عبد هللا األنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس ب

مالك قال : كان عمر بن الخطاب إذا قحطوا خرج يستسقي 

ك فتسقينا بيبالعباس فيقول : اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا بن

سقونأو نبينا فاسقنا في -وإنا نستسقيك اليوم بعم نبيك   

ال األنصاري كذا وجدت في كتابي بخطي فيسقونق  

 
 

-------------------------------------  
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اب إعادة الخطبة ثانية بعد صالة االستسقاءب  

 
 

ا أبو بكر ثنا زيد بن أخرم الطائي و أنا أبو طاهر ن - 1422

عت إبراهيم بن مرزوق قاال ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سم

 النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن

عن أبي هريرة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج يوما 

طبنا يستسقي فصلى بنا ركعتين بال أذان وال إقامة قال ثم خ

ه  وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءودعى هللا

 فجعل األيمن على األيسر واأليسر على األيمن

ثه عن ال أبو بكر : في القلب من النعمان بن راشد فإن في حديق

أن  الزهري تخليط كثير فإن ثبت هذا الخبر ففيه داللة على

ة مر النبي صلى هللا عليه وسلم خطب ودعا وقلب رداءه مرتين

 قبل الصالة ومرة بعدها

 
 

مام اب االستسقاء في الخطبة يوم الجمعة إذا اشتكي إلى اإلب

بقحط المطر ودعاء اإلمام بحبس المطر عن المدن والقرى إذا 

بلاشتكي إليه كثرة األمطار وخيف هدم البنيان وانقطاع الس  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد األعلى  - 1423

نس نا المعتمر قال سمعت عبيد هللا عن ثابت عن أالصنعاني 

قام قال : كان النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ف

إليه الناس فصاحوا قالوا : يا نبي هللا قحط المطر واحمر 

قنا الشجر وهلك البهائم فادع هللا أن يسقينا فقال : اللهم اس

ب قزعة من سحااللهم اسقنا قال وايم هللا ما نرى في السماء 

لى هللا فنشأت سحابة فانتشرت ثم انها أمطرت فنزل نبي هللا ص
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خرى عليه وسلم فصلى وانصرف فلم يزل يمطر إلى الجمعة األ

يا نبي  فلما قام النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب صاحوا قالوا

ا عنا قال هللا تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع هللا أن يحبسه

المدينة  لهم حوالينا وال علينا قال فتقشعت عنفتبسم وقال : ال

ى فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة قال فنظرت إل

 المدينة وإنها لفي مثل اإلكليل
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سقوا ثانيا إذا ا اب ترك اإلمام العود للخروج لصالة االستسقاءب

فاسقوا في أول مرة  

 
 

و أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أب - 1424

 اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عباد بن تميم أن

ره وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخب -عمه 

ى : أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج بالناس إلى المصل

ول رداءه سقي لهم فقام فدعى قائما ثم توجه قبل القبلة وحيست

 فأسقوا

في  ال أبو بكر : ليس في شيء من األخبار أعلمه فأسقوا إالق

 خبر شعيب بن أبي حمزة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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هما ع أبواب صالة العيدين الفطر واألضحى وما يحتاج فيماج

 من السنن

 
 

اب عدد الركعات صالة العيدينب  

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا محمد ب - 1425

شر بشر ح وثناه عبدة بن عبد هللا الخزاعي أخبرنا محمد بن ب

بد ي عن عثنا يزيد بن زياد وهو بن أبي الجعد عن زبيد األيام

ة الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال عمر : صال

تان األضحى ركعتان وصالة الجمعة ركعتان وصالة الفطر ركع

م وقد وصالة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيك

 خاب من افترى 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

ترك المصلى و اب استحباب األكل يوم الفطر قبل الخروج إلىب

ه إن إلى الرجوع من المصلى فيأكل من ذبيحت األكل يوم النحر

 كان ممن يضحي

 
 

-------------------------------------  
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا أبو  - 1426

ل هللا ة عن أبيه : أن رسوعاصم ثنا ثواب بن عتبة نا ابن بريد

وال  صلى هللا عليه وسلم كان ال يخرج يوم الفطر حتى يطعم

 يطعم يوم النحر حتى يذبح 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

ح اب ذكر الخبر الدال على أن ترك األكل يوم النحر حتى يذبب

المرء فضيلة وإن كان األكل مباح قبل الغدو إلى المصلى 

ج وال آثمواآلكل غير حار  

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ن - 1427

جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال : 

الصالة  خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األضحى بعد

ي فقال أبو بردة بن نيار : ذبحت شاتي وتغديت قبل أن آت

حديثالصالة فقال : شاتك شاة لحم وذكر ال  

ال أبو بكر : خرجته في كتاب األضاحيق  

 
 

ىاب استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلب  

 
 

-------------------------------------  
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 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع ثنا هشيم - 1428

ن ق عن حفص بن عبيد هللا بن أنس عأخبرنا محمد بن إسحا

م الفطر أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفطر يو

 على تمرات ثم يغدو 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق   

 
 

اب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمرب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن علي بن  - 1429

 محرز بالفسطاط ثنا أبو النضر نا المرجي بن رجاء حدثني

سول عبيد هللا بن أبي بكر بن أنس حدثني أنس بن مالك : أن ر

أكل هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يخرج يوم الفطر حتى ي

 تمرات ويأكلهن وترا

 
 

الة اب الخروج إلى المصلى لصالة العيدين والدليل على أن صب

وج إلى المصلى ال في المساجد إذا أمكن الخرفي  العيدين تصلى

 المصلى
 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى و  - 1430

مد بن زكريا بن يحيى بن أبان قاال ثنا ابن أبي مريم أخبرنا مح

 عن عياض بن عبد هللا -وهو ابن أسلم  -جعفر أخبرني زيد 

ه هللا علي عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رسول هللا صلى

رفوسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى بهم ثم انص  
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ين إن صح اب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدب

بد ع الخبر فإن في القلب من هذا الخبر واحسب الحمل فيه على

 هللا بن عمر العمري إن لم يكن الغلط من ابن أخي ابن وهب

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن علي بن وهب - 1431

ر : ثنا عمي ثنا عبد هللا بن عمر عن نافع عن عبد هللا بن عم

ن مع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخرج في العيدي

 باس و العباس و علي والفضل بن عباس و عبد هللا بن ع

ة و جعفر و الحسن و الحسين و أسامة بن زيد و زيد بن حارث

طريق  أيمن بن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ

حتى  الحدادين حتى يأتي المصلى فإذا فرغ رجع على الحذائين

 يأتي منزله 

 
 

ر كبقال األلباني : إسناده ضعيف عبد هللا بن عمر العمري الم 

 ضعيف

 
 

 اب ترك األذان واإلقامة لصالة العيدين وهذا من الجنس الذيب

أذان و ال إقامة إال لصالة الفريضة وإن صليت  أعلمت أن ال

 غير الفريضة جماعة
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أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن إسماعيل  - 1432

الفزاري أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال : 

ن ولم ع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم يؤذشهدت العيد م

 يقم

 
 

اإلمام  اب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى ليستتر بهاب

التي  في المصلى إذا صلى بذكر خبر مجمل لم يبين فيه العلة

 كان النبي صلى هللا عليه وسلم يخرج العنزة من أجلها
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بد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا ع - 1433

 الوهاب ثنا عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر قال : كان رسول

ر يصلي هللا صلى هللا عليه وسلم يركز الحربة يوم الفطر والنح

 إليها وكان يخطب بعد الصالة
 
 

على بو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد األأخبرنا أ - 1434

و بن نا يحيى بن عبد هللا بن بكير حدثني الليث عن خالد وه

أن  يزيد عن سعيد بن أبي هالل عن نافع أن عبد هللا أخبره :

وم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر وي

 األضحى بالحربة يغرزها بين يديه حين يقوم يصلي
 
 

ليه ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي صلى هللا ع ابب
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وسلم يخرج العنزة إلى المصلى والدليل على أنه إنما كان 

 خرجها إذ ال بناء بالمصلى يومئذ يستر المصلى

 
 

ي أنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرنا محمد بن عزير األيل - 1435

 رسولأن سالمة حدثني عن عقيل عن نافع عن ابن عمر : أن 

ضحى هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرج إلى المصلى في األ

يصلي والفطر خرج بالعنزة بين يديه حتى تركز في المصلى ف

ستتر إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء مبني ي

 به 

 
 

فيه  قال األلباني : إسناده ضعيف محمد بن عزيز قال الحافظ : 

اعه من عمه سالمة . وسالمة ضعف وقد تكلموا في صحة سم

هو ابن روح بن خالد صدوق له أوهام وقيل لم يسمع من عمه 

 عقيل وإنما يحدث من كتبه
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بالنبي  اب ترك الصالة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداءب

هواستنانا ب  

 
 

 -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد  - 1436

سعيد  ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت -يعني ابن جعفر 

ليه بن جبير يحدث عن ابن عباس : أن رسول هللا صلى هللا ع
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وأكبر علمي أنه قال يوم  -وسلم خرج يوم فطر أو أضحى 

النساء  بعدها ثم أتىفصلى ركعتين لم يصل قبلها وال  -الفطر 

ومعه بالل فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها 

 وصخابها

 
 

اب البدء بصالة العيدين قبل الخطبةب  

 
 

اد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حم - 1437

 يعني بن زيد عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس : أن النبي

طبة في يوم العيدصلى هللا عليه وسلم صلى قبل الخ  
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وعاب عدد التكبير في صالة العيدين في القيام قبل الركب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1438

حدث عمرو ي أخبرنا ابن وهب قال كتب إلي كثير بن عبد هللا بن

لم عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وس

 كبر في األضحى سبعا وخمسا وفي الفطر مثل ذلك 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

ال األلباني : لكن له شواهد يتقوى بها فراجع اإلرواءق  
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ئتين اب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين القراب

العيدين ةفي صال  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد بن - 1439

بن عبد  ثنا كثير -يعني ابن أبي أويس  -الصباح ثنا إسماعيل 

كان  هللا عن أبيه عن جده : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ي الركعة يكبر في العيدين في الركعة األولى سبع تكبيرات وف

قبل القراءة  الثانية خمس تكبيرات  

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

اب القراءة في صالة العيدينب  

 
 

ر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إبراهيم بن كثي - 1440

بن  الصوري بالفسطاط ثنا شريح بن النعمان ثنا فليح وهو

عتبة  سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبد هللا بن عبد هللا بن

اب واقد الليثي قال : سألني عمر بن الخطبن مسعود عن أبي 

ج في بما قرأه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في صالة الخرو

ق و {اقتربت الساعة وانشق القمر  }العيدين ؟ فقلت قرأ : 

 والقرآن المجيد

 ال أبو بكر : لم يسند هذا الخبر أحد أعلمه غير فليح بنق

يد ضمرة بن سعسليمان رواه مالك بن أنس و ابن عيينة عن 

ثيعن عبيد هللا بن عبد هللا وقاال : إن عمر سأل أبا واقد اللي  

حال : حدثناه أبو األزهر من أصله قال ثنا أبو أسامة عن فليق  
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جندب : أن وفي خبر النعمان بن بشر و سمرة بن  - 1441

وهل أتاك  النبي صلى هللا عليه وسلم قرأ بسبح اسم ربك األعلى

 حديث الغاشية وهذا من اختالف المباح

 
 

اب استقبال اإلمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصالةب  

 
 

 قال أبو بكر في خبر داود بن قيس عن عياض عن - 1442

الته ص أبي سعيد : عن النبي صلى هللا عليه وسلم فإذا قضى

 وسلم قام فأقبل على الناس

ال أبو بكر : خرجته بتمامه بعدق  

 
 

اب الخطبة يوم العيد بعد صالة العيدب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا  - 1443

 -هاب حماد بن مسعدة ثنا عبيد هللا وثنا أبو موسى ثنا عبد الو

نبي ن عمر : أن النا عبيد هللا عن نافع عن اب -يعني الثقفي 

 صلى هللا عليه وسلم كان يخطب بعد الصالة

في حديث حماد بن مسعدة : يعني في العيدو  

 
 

-------------------------------------  
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اب الخطبة على المنبر في العيدينب  

 
 

رافع نا عبد  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن - 1444

 الرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرني عطاء عن جابر بن عبد هللا

وم الفطر قال سمعته يقول : إن النبي صلى هللا عليه وسلم قام ي

رغ نبي فصلى فبدأ بالصالة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما ف

توكأ هللا صلى هللا عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو ي

باسط ثوبه يلقين النساء صدقة على يد بالل وبالل  

ها لت لعطاء : زكاة الفطر ؟ قال : ال ولكنه صدقة يتصدقن بق

 حينئذ تلقي المرأة فتخها ويلقين ويلقين

 
 

اب الخطبة قائما على األرض إذا لم يكن بالمصلي منبرب  

 
 

عن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع - 1445

عن  عن عياض بن عبد هللا بن أبي سرحداود بن قيس الفراء 

يوم  أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى هللا عليه وسلم خطب

 عيد على راحلته

ائما ال أبو بكر : هذه اللفظة تحتمل معنيين أحدهما أنه خطب قق

لى ال جالسا والثاني أنه خطب على األرض كإنكار أبي سعيد ع

ج المنبرمروان لما أخرج المنبر فقال : لم يكن يخر  

 
 

-------------------------------------  
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لوساب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجب  

 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 1446

الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن 

 ل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بنالفض

ر بن إسحاق بن خزيمة نا محمد بن عبد األعلى الصنعاني نا بش

 صلى المفضل ثنا عبيد هللا عن نافع عن عبد هللا : أن رسول هللا

ل هللا عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يفص

 بينهما بجلوس 

 
 

حقال األعظمي : إسناده صحي   

ة خالد ال األلباني : هذا الحديث في خطبتي الجمعة بدليل روايق

لى هللا بن الحارث حدثنا عبيد هللا به ولفظه : كان رسول هللا ص

م عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ... الحديث أخرجه مسل

ليست فقوله في الكتاب : " الخطبتين " الالم فيه للعهد و 33

 لالستغراق فتنبه
 
 

يهكوت في الجلوس بين الخطبتين وترك الكالم فاب السب  

 
 

 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا حفص - 1447

 ثنا سماك بن حرب عن جابر بن -يعني ابن جميع العجلي 

هللا  سمرة السوائي قال سمعته يقول : رأيت رسول هللا صلى

لم ثم كعليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد قعدة ال يت
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لى يقوم فيخطب خطبة أخرى فمن حدثكم أنه رأى رسول هللا ص

 هللا عليه وسلم يخطب قاعدا فقد كذب 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   350صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الة والصاب قراءة القرآن في الخطبة واالقتصاد في الخطبة ب

 جميعا

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد و سلم ب - 1448

بن  جنادة قاال ثنا وكيع قال الحسن قال ثنا سفيان عن سماك

ان حرب عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى هللا عليه وسلم ك

ن وكانت يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويتلو آية من القرآ

لو قصدا غير أن الحسن قال : وكان يتخطبته قصدا وصالته 

 على المنبر في خطبته آية من القرآن 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ة اب األمر بالصدقة وما ينوب اإلمام من أمر الرغبة في خطبب

 العيد
 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا - 1449
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 بن ض بن عبد هللاإسماعيل بن جعفر نا داود بن قيس عن عيا

لى سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري : أن رسول هللا ص

لصالة هللا عليه وسلم كان يخرج يوم األضحى والفطر فيبدأ با

 فإذا قضى صالته وسلم قام فأقبل على الناس بوجهه وهم

ره جلوس في مصالهم فإن كانت له حاجة ببعث أو غير ذلك ذك

م بها وكان يقول : تصدقوا للناس وإن كانت له حاجة أمره

رف فلم تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينص

تزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان 

ا من طين حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبر

ا ولبن وإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأن

فلما رأيت ذلك منه قلت : أين االبتداء أجره نحو المصلى 

صوتي  بالصالة ؟ فقال مروان : يا أبا سعيد ترك ما تعلم فرفعت

ت ثم : كال والذي نفسي بيده ال تأتون بخير مما أعلم ثالث مرا

 انصرفت
 
 

-------------------------------------  
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خطبة لخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الاب إشارة اب

إياها عند اإلشارة بها وتحريكه  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي نا - 1450

ن بشر بن المفضل نا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحم

 بن معاوية عن ابن أبي ذباب عن سهل بن سعد قال : ما رأيت

This file was downloaded from QuranicThought.com



  عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو علىرسول هللا صلى هللا

عه منبره وال على غيره ولكن رأيته يقول هكذا : وأشار بأصب

 السبابة يحركها

  ال أبو بكر : عبد الرحمن بن معاوية هذا أبو الحويرث مدنيق

 
 

ظ : قال األلباني : إسناده فيه ضعف أبو الحويرث قال الحاف 

 صدوق فيه لين

 
 

على المنبر في الخطبة اب كراهة رفع اليدينب  

 
 

-------------------------------------  
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ج ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األش - 1451

ابن إدريس عن حصين عن عمارة بن رويبة : أنه رأى بشر 

اليدين  قبح هللا هاتينبن مروان على المنبر رافعا يديه فقال : 

ير رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يزيد على أن يش

 بإصبعه

 
 

بةاب االعتماد على الفسي أو العصي على المنبر في الخطب  

 
 

كثير  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبيد هللا بن سعيد بن - 1452

بن عفير المصري ثنا عمرو بن خالد ثنا شهاب بن خراش 

أو  -ى حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال : جلست إلالحوشي 
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ال رجل له صحبة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يق -مع 

سول له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا قال : وفدت إلى ر

شهدنا هللا صلى هللا عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة ف

قوس  ئا علىالجمعة فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم متوك

اركات أو عصا فحمد هللا وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مب  

 
 

اش قال األلباني : في سنده ضعف قال الحافظ : شهاب بن خر 

 صدوق يخطئ

 
 

د اب إباحة الكالم في الخطبة باألمر والنهي والدليل على ضب

م قول من زعم أن الخطبة صالة ولو كانت الخطبة صالة ما تكل

ةهللا عليه وسلم فيها بما ال يجوز في الصالالنبي صلى   

 
 

-------------------------------------  
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وق أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سعيد بن مسر - 1453

هو و -عن قيس  -يعني ابن أبي خالد  -ثنا وكيع عن إسماعيل 

سلم ه قال : رآني النبي صلى هللا عليه وابن أبي حازم عن أبي

 وهو يخطب فأمرني فحولت إلى الظل

سلم قال : في خبر عبيد هللا بن بشر أن النبي صلى هللا عليه وو

اجلس فقد آذيت وآنيت -وهو يخطب لمن أخر المجيء  -  

ذكره  في خبر أبي سعيد : فإن كان له حاجة ببعث أو غير ذلكو

مرهم بها وكان يقول : تصدقواللناس وإن كانت له حاجة أ  
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يوم  في خبر ابن عجالن عن عياض عن أبي سعيد في الخطبةو

يت ؟ الجمعة فقال النبي صلى هللا عليه وسلم للداخل : هل صل

 قال : ال قال : قم فصل ركعتين ثم قال للناس تصدقوا

ليه وسلم في أخبار جابر في قصة سليك قال النبي صلى هللا عو

 عليه ال قال : قم فصل ركعتين ثم قال صلى هللا : أصليت ؟ قال :

وسلم : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة واألمام يخطب فليصل 

 ركعتين

أن في هذه األخبار كلها داللة على أن الخطبة ليست بصالة وف

لمين للخاطب أن يتكلم في خطبته باألمر والنهي وما ينوب المس

 ويعلمهم من أمر دينهم 

 
 

سناده صحيحقال األعظمي : إ   

 
 

اب أمر اإلمام القارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو ب

والبكاء على المنبر عند استماع القرآن على المنبر  

 
 

-------------------------------------  
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا  - 1454

ا سن بن الربيع نا أبو األحوص عن األعمش عن علقمة كذالح

ى هللا يقول أبو األحوص قال قال عبد هللا : أمرني رسول هللا صل

عليه وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر فقرأت عليه من 

فكيف إذا جئنا من كل أمة  }سورة النساء حتى إذا بلغت : 
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 يه وعيناهفنظرت إل {بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا 

 تذرفان 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

 اب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة علىب

ض إن صح الخبر فإن في القلب من هذا اإلسناد ألن بع المنبر

ي أصحاب ابن وهب أدخل بين أبي هالل و عياض بن عبد هللا ف

ن ه ابن وهب عهذا الخبر إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة روا

 عمرو بن الحارث ولست أرى الرواية عن ابن أبي فروة هذا

 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا بن عب - 1455

هو  -الحكم أخبرنا أبي و شعيب قاال أخبرنا الليث وثنا خالد 

 عن عياض بن عبد هللا -عن ابن أبي هالل وهو سعيد  -يزيد 

 لخدري أنه قال : خطبنا رسول هللابن سعد عن أبي سعيد ا

فسجد  صلى هللا عليه وسلم يوما فقرأ ص فلما مر بالسجدة نزل

وسجدنا معه وقرأ بها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا 

 للسجود فلما رآنا قال : إنما هي توبة نبي ولكني أراكم قد

 استعددتم للسجود فنزل وسجد وسجدنا 
 
 

ولعله  ضعف ابن أبي هالل كان اختلط قال األلباني : في إسناده 

كما  بسبب اختالطه أسقط ابن أبي فروة من بينه وبين عياض

 رواه ابن وهب كما ذكر المصنف ا . هـ

بر رجم المصنف على هذا الباب بقوله " باب النزول عن المنت

إن للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر إن صح الخبر ف
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ين ألن بعض أصحاب بن وهب أدخل ب في القلب من هذا اإلسناد

اق بن بن أبي هالل وبين عياض بن عبد هللا في هذا الخبر إسح

عبد هللا بن أبي فروة رواه بن وهب عن عمرو بن الحارث 

 ولست أرى الرواية عن بن أبي فروة هذا "

 
 

-------------------------------------  
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اب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو لهب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد  - 1456

ن بريدة عن األشج ثنا أبو ثميلة ثنا حسين بن واقد ثنا عبد هللا ب

نبر أبيه قال : بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الم

ا يان ويعثران عليهميخطب إذ أقبل الحسن والحسين يمش

م قميصان أحمران قال فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ني إ {إنما أموالكم وأوالدكم فتنة  }فحملهما ثم قال : صدق هللا 

زلت رأيت هذين الغالمين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى ن

 وحملتهما

 خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه عبدة بن عبد هللا الخزاعيأ

ذ في زيد بن الحباب عن حسين وقال : فلم أصبر ثم أخ أخبرنا

 خطبته 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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اب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعيةب  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم - 1457

 -يرة يعني ابن المغ -الدورقي نا هاشم بن القاسم ثنا سليمان 

 ن أبي رفاعة قال : جئت النبي صلى هللاعن حميد بن هالل ع

ا عليه وسلم وهو يخطب فقلت : رجل جاهل عن دين ال يدري م

بة ثم أتى دينه فأقبل النبي صلى هللا عليه وسلم إلي وترك الخط

هللا  بكرسي خلت قوائمه من حديد فقعد عليه رسول هللا صلى

ا ئمعليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه هللا ثم أتى خطبته قا  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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 اب انتظار القوم اإلمام جلوسا في العيدين بعد فراغه منب

النساء ويذكرهن الخطبة ليعظ  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن - 1458

بن لمثنى قال وحدثني الضحاك عن ابن مخلد الشيباني عن اا

ال جريح أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس ق

أبي  : شهدت صالة الفطر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و

ي هللا بكر و عمر و عثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة فنزل نب

ده ثم رجال بيصلى هللا عليه وسلم فكأني أنظر إليه يجلس ال
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لنبي يا أيها ا }أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بالل فقرأ : 

رغ : حتى ختم اآلية ثم قال حين ف {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 

أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها ال يدري 

ه فقال : الحسن من هي : نعم قال فتصدقن قال : فبسط بالل ثوب

اللجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بهلم فدى لكن ف  

 
 

اب ذكر عظة اإلمام النساء وتذكيره إياهن وأمره إياهن ب

العيدين بالصدقة بعد خطبة  

 
 

د أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عب - 1459

 الرزاق أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد هللا

وم الفطر صلى هللا عليه وسلم قام ي قال سمعته يقول : إن النبي

هللا  فبدأ بالصالة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي

كأ على صلى هللا عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتو

 يد بالل و بالل باسط ثوبه يلقين النساء صدقة

ن بها لت لعطاء زكاة يوم الفطر ؟ قال : ال ولكنه صدقة يتصدقق

المرأة فتخها ويلقين ويلقين حينئذ تلقي  

ن لت لعطاء : أترى حقا على اإلمام اآلن أن يأتي النساء حيق

 يفرغ فيذكرهن قال : أي لعمري إن ذلك لحق عليهم ومالهم ال

 يفعلون ذلك ؟

 
 

-------------------------------------  
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عن  وفي خبر عبد الملك بن أبي سليمانقال أبو بكر  - 1460

وى عطاء عن جابر : أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمرهن بتق

هللا ووعظهن وذكرهن وحمد هللا وأثنى عليه وحثهن على 

أة ن طاعته ثم قال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقالت امر

ن سطة النساء سفعاء الخدين : لم يا رسول هللا ؟ قال : إنك

دهن الشكاة وتكفرن العشيرة فجعلن يتبرعن بقالئتكثرن 

ن بهوحليهن وقرطهن وخواتمهن يقذفنه في ثوب بالل يتصدق  

ن عبد خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار نا يحيى بن سعيد عأ

ن الملك ح وثنا أبو كريب ثنا محمد بن بشر عن عبد الملك ب

 أبي سليمان
 
 

تى  عليه وسلم إنما أاب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللاب

ن فراغه من الخطبة ليعظهن إذ النساء لم يسمع النساء بعد

 خطبته وموعظته

 
 

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

 

[   358صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 قال أبو بكر في خبر أيوب عن عطاء عن ابن عباس - 1461

ان هن يذكرهن ووعظهن الخبر: فرأى أنه لم يسمع النساء فأتا

 صحيحان عن عطاء عن ابن عباس وعن عطاء عن جابر

 
 

اب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيدب  

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن تمام  - 1462

جريج  المصري ثنا نعيم بن حماد ثنا الفضل بن موسى عن ابن

سائب قال : حضرت رسول هللا عن عطاء عن عبد هللا بن ال

صالة صلى هللا عليه وسلم يوم عيد صلى وقال : قد قضينا ال

 فمن شاء جلس للخطبة ومن شاء أن يذهب ذهب

ا ال أبو بكر : هذا حديث خراساني غريب غريب ال نعلم أحدق

ا عند رواه غير الفضل بن موسى الشيباني كان هذا الخبر أيض

دث به يحدثنا به بنيسابور ح أبي عمار عن الفضل بن موسى لم

 أهل بغداد على ما خبرني بعض العراقيين 
 
 

قد  قال األلباني : في إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف لكن 

 توبع

 
 

اب اجتماع العيدين والجمعة في يوم واحد وصالة اإلمام ب

رتين الجمعة وإباحة القراءة فيهما جميعا بسو بالناس العيد ثم

 بأعيانهما

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ن - 1463

يب سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حب

ه وسلم بن سالم عن النعمان بن بشير : أن النبي صلى هللا علي

بك كان يقرأ في العيدين وقال مرة : في العيد بسبح اسم ر

رأ يوم الجمعة ق األعلى وهل أتاك حديث الغاشية فإن وافق ذلك

 بهما

 
 

-------------------------------------  
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[   359صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مع اب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتب

اس العيد والجمعة في يوم واحد إن صح الخبر فإني ال أعرف أي

 بن أبي رملة بعدالة وال جرح

 
 

 بو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عبد الرحمنأنا أ - 1464

أنه  نا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة :

 شهد معاوية وسأل زيد بن أرقم شهدت مع رسول هللا صلى هللا

د في عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم صلى العي

يجمع  أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن

 فليجمع 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

و  اب الرخصة لإلمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهمب

ر ال يجمع بهم إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابن الزبي

 السنة سنة النبي صلى هللا عليه وسلم
 
 

بد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا ع - 1465

حيى ميد بن جعفر ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يالح

يم عن عبد الحميد بن جعفر ح وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سل

ني يعني بن أخضر ثنا عبد الحميد بن جعفر األنصاري من ب

ن عوف بن ثعلبة قال حدثني وهب بن كيسان قال : شهدت ب
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وم ي -أو أضحى  -الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر 

ر الجمعة فأخر الخروج حتى ارتفع النهار فخرج وصعد المنب

يه فخطب وأطال ثم صلى ركعتين ولم يصل الجمعة فعاب عل

ال : ناس من بني أمية بن عبد شمس فبلغ ذلك ابن عباس فق

عمر بن  أصحاب ابن الزبير السنة وبلغ ابن الزبير فقال : رأيت

مثل هذاالخطاب رضي هللا عنه إذا اجتمع عيدان صنع   

ذا لفظ حديث أحمد بن عبدةه  

 ال أبو بكر : قول ابن عباس : أصحاب ابن الزبير السنةق

ائز أن يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى هللا عليه وسلم وج

ه يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي وال أخال أن

هذا ن أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صالة العيد أل

و عمر  الفعل خالف سنة النبي صلى هللا عليه وسلم و أبي بكر

د وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صالة العي

 فقط دون تقديم الخطبة قبل صالة العيد 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   360صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إباحة خروج النساء في العيدين وإن كن أبكارا ذوات ب

أطهارا خدور حيضا كن أو  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب ن - 1466
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اتقنا إسماعيل بن علية نا أيوب عن حفصة قالت : كنا نمنع عو

 أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن

ه كانت تحت رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليأختها 

شرة وسلم قد غزا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اثنتي ع

غزوة كانت أختي معه في ست غزوات قالت : كنا نداوي 

هللا  الكلمى ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول هللا صلى

اب عليه وسلم فقالت : هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلب

د أن ال تخرج ؟ قال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشه

أو  -الخير ودعوة المؤمنين فلما قدمت أم عطية سألتها 

قول كذا فقلنا سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي -سألناها 

الت وكذا ؟ وكانت ال تذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال ق

و رج العواتق ذوات الخدور أبأبا فقالت : نعم بأبا قال : لتخ

العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة 

ض ؟ المؤمنين وتعتزل الحائض المصلى قلت ألم عطية : الحائ

 قالت : أليست تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا ؟

 
 

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

 

[   361صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا اب األمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد والدليل أنها إنمب

لمشاهدة الخبر ودعوة المسلمين أمرت بالخروج  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن مسلم نا هشيم  - 1467

عن ابن سيرين عن أم  -وهو ابن زاذان  -أخبرنا منصور 
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عطية و هشام عن ابن سيرين و حفصة عن أم عطية : أن 

ق سول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يخرج األبكار العواتر

مصلى ذوات الخدور والحيض يوم العيد فأما الحيض فيعتزلن ال

ن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فقالت إحداهن : فإن لم يك

 إلحدانا جلباب ؟ قال : فلتعرها أختها من جالبيبها 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   362صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ى اب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتب

 فيه المصلي

 
 

زهر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سعيد و أبو األ - 1468

ا ن -وهو المؤدب  -وكتبته من أصله قاال نا يونس بن محمد  -

يرة عن سعيد بن الحارث عن أبي هر -وهو ابن سليمان  -فليح 

ن رجع قال : كان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا خرج إلى العيدي

 في غير الطريق الذي خرج فيه 

 
 

قال األلباني : إسناده فيه ضعف   

 
 

اب استحباب الصالة في المنزل بعد الرجوع من المصلىب  
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ا محمد بن معمر القيسي نأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا  - 1469

 أبو مطرف بن أبي الوزير نا عبيد هللا بن عمر و الرقي عن

يد عبد هللا بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سع

عيد قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يخرج يوم ال

في  حتى يطعم فإذا خرج صلى للناس ركعتين فإذا رجع صلى

  يصلي قبل الصالة شيئا بيته ركعتين وكان ال

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   363صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

تاب تاب اإلمامة في الصالة وما فيها من السنن مختصرة من كك

 المسند
 
 

اب فضل صالة الجماعة على صالة الفردب  

 
 

بن  طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيىأنا أبو  - 1470

ة بن سعيد و محمد بن جعفر قاال حدثنا شعبة عن قتادة و عقب

 وساج عن أبي األحوص عن عبد هللا بن مسعود : عن النبي

ل على صلى هللا عليه وسلم قال : صالة الرجل في الجميع تفض

 صالته وحده بخمس وعشرين

عبة ة نا يحيى بن سعيد عن شال أبو بكر : حدثناه أبو قدامق

 نحوه
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 ال أبو بكر : وهذه اللفظة من الجنس الذي أعلمت في كتابق

 اإليمان أن العرب قد تذكر العدد للشيء ذي األجزاء والشعب

 من غير أن تريد نفيا لما زاد على ذلك العدد ولم يرد النبي

ل صلى هللا عليه وسلم بقوله : خمسا وعشرين أنها ال تفض

هذا العدد والدليل على صحة ما تأولت  بأكثر من  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   364صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عبد  أن محمد بن بشار و يحيى بن حكيم حدثانا حدثنا - 1471

ابن  عنالوهاب بن عبد المجيد ثنا عبيد هللا بن عمر عن نافع 

ي عمر : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : صالة الرجل ف

 الجميع تفضل على صالته وحده سبعا وعشرين درجة

رني نا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا عبيد هللا أخبأ

 نافع عن ابن عمر :

ن النبي صلى هللا عليه وسلم بمثلهع  

 
 

ليه النبي صلى هللا عاب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن ب

باء وسلم ال يخاطب أمته بلفظ مجمل موه بجهله على بعض الغ

 احتجاجا لمقالته هذه أنه إذا خاطبهم بكالم مجمل فقد خاطبهم

 بما لم يفدهم معنى زعم
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رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1472

ن ن المسيب عنا عبد األعلى عن داود بن أبي هند عن سعيد ب

لرجل أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : صالة ا

 في الجميع أفضل من صالته وحده ببضع وعشرين صالة

ملة إذ ال أبو بكر فقوله صلى هللا عليه وسلم : بضع كلمة مجق

ن عليه البضع يقع على ما بين الثالث إلى العشر من العدد وبي

لم يقل تفضل بخمس وعشرين و السالم في خبر بن مسعود أنها

ال تفضل إال بخمس وعشرين واعلم في خبر بن عمر أنها 

 تفضل بسبع وعشرين درجة

 
 

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

 

[   365صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الة اب فضل صالة العشاء والفجر في الجماعة والبيان أن صب

 ل من صالة العشاء في الجماعة وإنالفجر في الجماعة أفض

 فضلها في الجماعة ضعفي فضل العشاء في الجماعة

 
 

بن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا الفضل - 1473

كوفة أصله مدني سكن ال -دكين نا سفيان عن عثمان بن حكيم 

عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال :  -

ي صلى هللا عليه وسلم : من صلى العشاء فقال رسول هللا 

ان جماعة كان كقيان نصف ليلة ومن صلى الفجر في جماعة ك

 كقيام ليلة
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جراب ذكر اجتماع مالئكة الليل ومالئكة النهار في صالة الفب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي  - 1474

أبي  بخبر غريب غريب نا علي بن مسهر عن األعمش عن

ليه صالح عن أبي هريرة و أبي سعيد : عن النبي صلى هللا ع

د قال : تشه {إن قرآن الفجر كان مشهودا  }وسلم في قوله : 

 مالئكة الليل ومالئكة النهار مجتمعا فيها

كة ال أبو بكر : أمليت في أول كتاب الصالة ذكر اجتماع مالئق

رالليل ومالئكة النهار في صالة الفجر وصالة العص  

 
 

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

 

[   366صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قدر اب ذكر الحض على شهود صالة العشاء والصبح ولو لم يب

إال حبوا على الركب المرء على شهودهما  

 
 

ال أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد هللا ق - 1475

 - عن سمي مولى أبي بكر -ي ابن أنس يعن -قرأت على مالك 

عن أبي صالح  -وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

م السمان عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 قال : ولو علموا ما في العتمة والصبح ألتوهما ولو حبوا

 
 

 اب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصالة جماعة كانتب

أفضلالصالة   
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ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا ب - 1476

ق المبارك المخرمي ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي إسحا

لقيت عن عبد هللا بن أبي بصير عن أبيه قال : قدمت المدينة ف

عته أبي بن كعب فقلت : يا أبا المنذر حدثني أعجب حديث سم

لى أو ص -وسلم فقال : صلى لنا من رسول هللا صلى هللا عليه 

فت فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الفجر ثم الت -بنا 

؟  : أشاهد فالن ؟ قلنا : ال ولم يشهد الصالة قال : أشاهد فالن

نافقين قلنا : ال ولم يشهد الصالة فقال : إن اثقل الصالة على الم

لو توهما وصالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما أل

حبوا إن صف المقدم على مثل صف المالئكة ولو تعلمون 

ك فضيلته البتدرتموه وإن صالتك مع رجل أربى من صالت

وحدك وصالتك مع رجلين أربى من صالتك مع رجل وما كان 

 أكثر فهو أحب إلى هللا

د ال أبو بكر : ورواه شعبة و الثوري عن أبي إسحاق عن عبق

ن كعب ولم يقوال : عن أبيه هللا بن بصير عن أبي ب  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   367صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عيد و أنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ناه بندار نا يحيى بن س - 1477

 محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت

ى  بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعب قال : صلعبد هللا
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ن فذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصبح فقال : أشاهد فال

 الحديث وقال : وما كان أكثر فهو أحب إلى هللا عز وجل 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب أمر العميان بشهود صالة الجماعة وإن خاف األعمى هوام ب

ا شهد الجماعةإذ الليل والسباع  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي - 1478

عبد  بخبر غريب غريب نا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان عن

يا  الرحمن ابن عابس عن ابن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال :

حي  رسول هللا ! إن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال : تسمع

الفالح ؟ قلت : نعم قال : فحي هال  على الصالة حي على  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   368صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب أمر العميان بشهود صالة الجماعة وإن كانت منازلهم ب

جد انائية عن المسجد ال يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المس

والدليل على أن شهود الجماعة فريضة ال فضيلة إذ غير 

 جائزان أن يقال ال رخصة للمرء في ترك الفضيلة
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نا  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن أبي حرب - 1479

عبد  يحيى بن أبي بكير نا أبو جعفر الرازي ثنا حصين بن

 سول هللاالرحمن عن عبد هللا بن شداد عن ابن أم مكتوم : أن ر

قال : لقد صلى هللا عليه وسلم استقبل الناس في صالة العشاء ف

هممت أن آتي هؤالء الذين يتخلفون عن هذه الصالة فأحرق 

د علمت عليهم بيوتهم فقام ابن أم مكتوم فقال : يا رسول هللا لق

 ما بي وليس لي قائد قال : أتسمع اإلقامة ؟ قال : نعم قال :

 فاحضرها ولم يرخص له

 -راد ال أبو بكر : هذه اللفظة : وليس لي قائد فيها اختصار أق

توم وليس قائد يالزمني كخبر أبي رزين عن ابن أم مك -علمي   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه نصر بن مرزوق ثن - 1480

بي أسد ثنا شيبان أبو معاوية عن عاصم بن أبي النجود عن أ

زين عن ابن أم مكتومر  

م نا خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه محمد بن الحسن بن تسنيأ

 أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن -يعني ابن بكر  -محمد 

 أبي رزين عن عبد هللا بن أم مكتوم قال : قلت : يا رسول هللا

ني فهل إني شيخ ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد فال يالزم

ك قال : تسمع النداء ؟ قال : نعم قال : ما أجد للي من رخصة ؟ 

 من رخصة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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-------------------------------------  

 

[   369صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب في التغليظ في ترك شهود الجماعةب  

 
 

ا عالء نأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن ال - 1481

سفيان حدثني أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة و ابن 

لقد  عجالن وغيره قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

لفوا إلى هممت أن آمر فتياني فيقوموا الصالة وآمر فتيانا فيتخ

لم رجال يتخلفون عن الصالة فيحرقون عليهم بيوتهم ولو ع

ريد أي ألجابأحدهم أنه يدعى إلى عظم إلى ث  

 
 

قال أبو بكر : أما خبر ابن عجالن الذي أرسله ابن  - 1482

نبي عيينة فإنما رواه ابن عجالن عن أبيه عن أبي هريرة عن ال

خبرنا صلى هللا عليه وسلم : عن النبي صلى هللا عليه وسلم أ

قاال  أبو طاهر نا أبو بكر ناه بندار حدثني صفوان و أبو عاصم

كر الحديث ثنا ابن عجالن فذ  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب تخوف النفاق على تارك شهود الجماعةب  

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع ع - 1483

 المسعودي عن علي بن األقمر عن أبي األحوص عن عبد هللا
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لقد قال : لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق بين نفاقه و

فوأن الرجل ليهادي بين رجلين حتى يقام في الصرأيتنا   

 
 

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

 

[   370صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

تارك  اب ذكر أثقل الصالة على المنافقين وتخوف النفاق علىب

والصبح في الجماعة شهود العشاء  

 
 

د هللا بن سعيد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عب - 1484

األشج نا ابن نمير عن األعمش وثنا سلم بن جنادة نا أبو 

معاوية نا األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 

افقين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن أثقل الصالة على المن

و صالة العشاء اآلخرة والفجر ولو يعلمون ما فيها ألتوها ول

ثم  بالصالة فتقام ثم آمر رجال فيصليحبوا وإني ألهم أن آمر 

تهمآخذ حزم النار فأحرق على أناس يتخلفون عن الصالة بيو  

ذا حديث ابن نميره  

في حديث أبي معاوية قال : لقد هممت وقال : ثم آمر رجال و

ى فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إل

نارقوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بال  

 
 

بد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا ع - 1485

ول قال سمعت يحيى بن سعيد يق -يعني الثقفي  -الوهاب 

قدنا سمعت نافعا يحدث أن عبد هللا بن عمر كان يقول : كنا إذا ف
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 اإلنسان في صالة العشاء اآلخرة والصبح أسأنا به الظن 
 
 

: رواه الطبراني في الكبير قال األعظمي : قال الهيثمي  

 والبزار ورجال الطبراني موثقون

 
 

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

 

[   371صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب التغليظ في ترك صالة الجماعة في القرى والبوادي ب

تاركها واستحواذ الشيطان على  

 
 

وسى بن عبد الرحمن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا م - 1486

ب بن المسروقي ثنا أبو أسامة حدثني زائدة بن قدامة عن السائ

ائدة حبيش الكالعي ح وثنا علي بن مسلم ثنا عبد الصمد نا ز

 بن قدامة نا السائب بن حبيش الكالعي عن معدان بن أبي

طلحة اليعمري قال : قال أبو الدرداء : أين مسكنك ؟ قلت : 

 الدرداء سمعت رسول هللا صلى هللا قرية دون حمص قال أبو

 تقام عليه وسلم يقول : ما من ثالثة نفر في قرية وال بدو فال

ة فإنما فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماع

 يأكل الذئب القاصية

ال : قال المسروقي : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقو

 إن الذئب يأخذ القاصية 
 
 

عظمي : إسناده ضعيفقال األ   
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ي اب صالة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها فب

حادثة المسجد لعلة  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن كريب - 1487

ور بخبر غريب غريب ثنا قبيصة ثنا ورقاء بن عمر عن منص

جل رعن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن عبد هللا قال : وثبت 

السا في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فدخلنا عليه فوجدناه ج

فه حجرة له بين يديه غرفة قال : فصلى جالسا ن فقمنا خل

وا جلوسا فصلينا فلما قضى الصالة قال : إذا صليت جالسا فصل

وإذا صليت قائما صلوا قياما وال تقوموا كما تقوم فارس 

 لجباريها وملوكها
 
 

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

 

[   372صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الرخصة للمريض في ترك شهود الجماعةب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز  - 1488

 وهو ابن -بخبر غريب غريب نا عبد الوارث نا عبد العزيز 

ا رسول هللا عن أنس بن مالك قال : لم يخرج إلين -صهيب 

كر يصلى صلى هللا عليه وسلم ثالثا فأقيمت الصالة فذهب أبو ب

أينا بالناس فرفع النبي صلى هللا عليه وسلم الحجاب فما ر

هللا  منظرا أعجب إلينا منه حيث وضح لنا وجه رسول هللا صلى

ي بكر عليه وسلم فأوما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى أب
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م  صلى هللا عليه وسلم الحجاب فلأن تقدم وأرخى نبي هللا

 نوصل إليه حتى مات صلى هللا عليه وسلم

ال أبو بكر : هذا الخبر من الجنس الذي كنت أعلمت أن ق

 اإلشارة المفهومة من الناطق قد تقوم مقام المنطق إذا النبي

ه صلى هللا عليه وسلم أفهم الصديق باإلشارة إليه أنه أمر

إليه عند النطق بأمره باإلقامة باإلمامة فاكتفى باإلشارة  

 
 

اب فضل المشي إلى الجماعة متوضيا وما يرجى فيه من ب

 المغفرة
 
 

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

 

[   373صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان - 1489

 بن ح وحدثنا محمد بن عبد هللا المرادي نا شعيب حدثنا الليث

ن أبي عبد الحكم نا أبي و شعيب قاال أخبرنا الليث عن يزيد ب

عم عن حبيب عن عبد هللا بن أبي سلمة و نافع بن جبير بن مط

معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي عن حمران مولى 

 عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان أنه قال : سمعت رسول

وء ثم عليه وسلم يقول : من توضأ فأسبغ الوض هللا صلى هللا

 مشى إلى صالة مكتوبة فصالها مع اإلمام غفر له ذنبه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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اب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصالة ب

 متوضيا

 
 

رير أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا ج - 1490

لدورقي و سلم بن جنادة قاال ثنا أبو عن األعمش ح وثنا ا

معاوية عن األعمش وقال الدورقي قال ثنا األعمش ح وثنا 

يمان بندار و أبو موسى قاال ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سل

ن ح وثنا بشر بن خالد العسكري نا محمد يعني بن جعفر ع

لى شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة : عن النبي ص

الته وسلم قال : صالة أحدكم في جماعة تزيد على صهللا عليه 

ن وحده في بيته وفي سوقه ببضع وعشرين درجة وذلك أل

يد أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصالة ال ير

غيرها لم يخط خطوة إال رفعه هللا بها درجة وحط عنه بها 

 خطيئة

ذا حديث بنداره  

بن خالد و سلم بن  قال أبو موسى : أو حط عنه وقال بشرو

 جنادة و الدورقي : وحط عنه

قال الدورقي : حتى يدخل المسجد و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   374صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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يااب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضب  

 
 

عيب و طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شأنا أب - 1491

عيد بن ثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عبيدة عن س

عليه  يسار أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول هللا صلى هللا

ي وسلم : ال يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأت

يتبشبش  كما المسجد ال يريد إال الصالة فيه إال تبشبش هللا إليه

 أهل الغائب بطلعته 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصالةب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1492

ه أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي عشانة أن

 لى هللاسمع عقبة بن عامر الجهني يحدث : عن رسول هللا ص

ى عليه وسلم أنه قال : إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرع

بكل خطوة يخطوها إلى  -أو كاتباه  -الصالة كتب له كاتبه 

تب المسجد عشر حسنات والقاعد يرعى للصالة كالقانت ويك

 من المصلين من حيث يخرج من بيته حتى يرجع 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

الصدقة بالمشي إلى الصالةاب ذكر كتابة ب  
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قي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغاف - 1493

 -المصري نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس 

حدثه عن أبي هريرة : أن رسول هللا  -وهو سليم بن جبير 

ل يوم صلى هللا عليه وسلم قال : كل نفس كتب عليها الصدقة ك

وأن  س فمن ذلك أن تعدل بين االثنين صدقةطلعت فيه الشم

عن  تعين الرجل على دابته وتحمله عليها صدقة وتميط األذى

الطريق صدقة ومن ذلك أن تعين الرجل على دابته وتحمله 

ل عليها وترفع متاعه عليها صدقة والكلمة الطيبة صدقة وك

 خطوة تمشي بها إلى الصالة صدقة 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   375صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين ثنا ابن  - 1494

المبارك أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة : عن 

كل النبي صلى هللا عليه وسلم قال : الكلمة الطيبة صدقة و

ا إلى الصالة صدقةخطوة تمشيه  

 
 

اب ضمان هللا الغادي إلى المسجد والرائح إليهب  

 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعد بن عبد هللا بن عب - 1495

ن سعد الحكيم بن اعين بخبر غريب غريب ثنا أبي ثنا الليث ب
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د عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع القيسي عن عب

مرو عمرو : أن عبد هللا بن ع الرحمن بن جبير عن عبد هللا بن

دث مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشير بيده كأنه يح

 نفسه فقال له عبد هللا : ما شأنك يا أبا عبد الرحمن تحدث

معته نفسك ؟ قال : وما لي أيريد عدو هللا أن يلهيني عن كالم س

في  من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : تكابد دهرك اآلن

 صلى ك أال تخرج إلى المجلس فتحدث فأنا سمعت رسول هللابيت

ا على هللا عليه وسلم يقول : من جاهد في سبيل هللا كان ضامن

د هللا ومن عاد مريضا كان ضامنا على هللا ومن غدا إلى المسج

أو راح كان ضامنا على هللا ومن دخل على إمام يعوده كان 

ان ب أحدا بسوء كضامنا على هللا ومن جلس في بيته لم يغت

 ضامنا على هللا فيريد عدو هللا أن يخرجني من بيتي إلى

 المجلس 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   376صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر ما أعد هللا من النزل في الجنة للغادي إلى المسجد ب

هوالرائح إلي  

 
 

يزيد  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا - 1496

د بن بن هارون ح وحدثنا عبدة بن عبد هللا الخزاعي أخبرنا يزي
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هارون أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن 

سلم يسار عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و

أعد هللا له نزال في الجنة كما  : من غدا إلى المسجد أو راح

 غدا وراح

 
 

اب ذكر كتابه أجر المصلي بالمشي إلى الصالةب  

 
 

م المته -أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عباد بن يعقوب  - 1497

ن أبي ثنا عمرو بن ثابت و الوليد ب -في رأيه الثقة في حديثه 

 ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول هللا

قال لى هللا عليه وسلم : على كل من اإلنسان صالة كل يوم فص

رجل من القوم : هذا من أشد ما أتيتنا به قال : أمرك 

الة بالمعروف ونهيك عن المنكر صالة وحملك عن الضعيف ص

وانحناءك القذر عن الطريق صالة وكل خطوة تخطوها إلى 

 الصالة صالة
 
 

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

 

[   377صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب فضل المشي إلى الصالة في الظالم بالليلب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن محمد  - 1498

ارث الحلبي البصري بخبر غريب غريب حدثنا يحيى بن الح

قال  -وكان ثقة وكان عبد هللا بن داود يثني عليه  -الشيرازي 
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د ا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعحدثن

شر الساعدي قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليب

 المشاؤن في الظالم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن محمد نا  - 1499

هل حارث ثنا أبو غسان المدني عن أبي حازم عن سيحيى بن ال

بن سعد قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشر 

 المشائين في الظالم بالنور التام 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة من ب

 المساجد لكثرة الخطى
 
 

ا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنأخبرنا أبو طاهر نا  - 1500

 عباد بن عباد المهلبي عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن

ن كعب وحدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني نا المعتمر ع

نا  أبيه نا أبو عثمان عن أبي بن كعب وثنا يوسف بن موسى

جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي بن كعب 

 ال : رجل من األنصار بيته أقصى بيتوهذا حديث عباد : ق

عليه  بالمدينة فكان ال تخطئه الصالة مع رسول هللا صلى هللا

يقيك  وسلم فتوجعت له فقلت يا فالن : لو إنك اشتريت حمارا

الرمض ويرفعك من الموقع ويقيك هوام األرض فقال : إني 
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سلم وهللا ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى هللا عليه و

سلم : فحملت به حمال حتى أتيت النبي صلى هللا عليه وقال 

 فذكرت ذلك له قال فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه

أن لك  يرجو في أمره فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

 ما احتسبت

يه وسلم في حديث الصنعاني : فأخبرت رسول هللا صلى هللا علو

وعي  لكيما يكتب أثرى ورجفسأله عن ذلك فقال : يا نبي هللا

إلى أهلي وإقبالي إليه أو كما قال قال : أعطاك هللا ذلك كله 

 وأعطاك ما احتسبت أجمع أو كما قال

 
 

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

 

[   378صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ريبأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن ك - 1501

و موسى بن عبد الرحمن المسروقي قاال ثنا أبو أسامة عن 

ى بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول هللا صل

ها هللا عليه وسلم : إن أعظم الناس أجرا في الصالة أبعدهم إلي

ام في ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصالة حتى يصليها مع اإلم

م ينامجماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ث  

ميعها لفظ واحدج  

 
 

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

 

[   379صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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هااب الشهادة باإليمان لعمار المساجد بإتيانها والصالة فيب  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى ن - 1502

حارث عن دراج حدثه عبد هللا بن وهب أخبرني عمرو بن ال

 عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول هللا

هدوا صلى هللا عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاش

 إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل }عليه باإليمان قال هللا : 

  {واليوم اآلخر 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

للصالة فيه اب فضل ايطان المساجدب  

 
 

لم وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المس - 1503

اذ السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا األست

 اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة

عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 

ا د بن إسحاق بن خزيمة نإسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محم

ن يونس بن عبد األعلى ثنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي ذئب ع

ي هريرة سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن يسار عن أب

 : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : ال يوطن الرجل

ته كما المساجد للصالة إال تبشبش هللا به من حين يخرج من بي

ئب بغائبهم إذا قدم عليهم يتبشبش أهل الغا  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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 اب فضل الجلوس في المسجد انتظارا لصالة وذكر صالةب

له ما لم يرد فيه أو يحدث فيه المالئكة عليه ودعائهم  

 
 

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

 

[   380صفحة  - 2صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيمأخبرنا  - 1504

ي ثنا الدورقي و سلم بن جنادة قاال حدثنا أبو معاوية قال الدورق

األعمش قال سلم عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 

م ثم قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا توضأ احدك

ل الة فإذا دخأتى المسجد ال ينهزه إال الصالة ال يريد إال الص

ة المسجد كان في صالة ما كانت الصالة هي تحسبه والمالئك

ولون يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه فيق

ا : اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه وم

 لم يحدث فيه
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