
 

[   3صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

سعي اب األمر بالسكينة في المشي إلى الصالة و النهي عن الب

ؤمر و الدليل على أن االسم الواحد قد يقع على فعلين ي إليها

بأحدهما و يزجر عن اآلخر باالسم الواحد إذ هللا قد أمرنا 

لى سول صبالسعي إلى صالة الجمعة يريد المضي إليها و الر

و هللا عليه و سلم المصطفى زجر عن السعي إلى الصالة و ه

الة العجلة في المشي فالسعي المأمور به في الكتاب إلى ص

سلم  الجمعة غير السعي الذي زجر عنه النبي صلى هللا عليه و

خر في إتيان الصالة و هذا اسم واحد لفعلين أحدهما فرض و اآل

 منهي عنه

 
 

طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن موسى أخبرنا أبو  - 1505

لمة و الفزاري ثنا إبراهيم ـ يعني ابن سعد ـ عن أبيه عن أبي س

ول الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رس

و أنتم  هللا صلى هللا عليه و سلم : إذا أقيمت الصالة فال تأتوها

م فصلوا كتتسعون ائتوها و أنتم تمشون عليكم السكينة فما أدر

 و ما فاتكم فاقضوا

 
 

اب الزجر عن الخروج من المسجد بعد األذان و قبل الصالةب  

 
 

نا نا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر ث - 1506

بة عن عمرو بن علي نا يحيى ـ يعني ابن سعيد ـ قاال : ثنا شع

أبي  إبراهيم بن مهاجر عبد أبي الشعثاء المحاربي قال : كنا مع
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ا هريرة في المسجد فأذن مؤذن فقام رجل فخرج فقال : أما هذ

 فقد عصى أبا القاسم صلى هللا عليه و سلم

مقال بندار : فقد خالف أبا القاسم صلى هللا عليه و سل و  

 
 

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

 

[   4صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

إلمامةاب ذكر أحق الناس باب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم  - 1507

 الدورقي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش و ثنا هارون بن إسحاق

مد ثنا ابن فضيل عن األعمش عن إسماعيل بن رجاء و ثنا مح

نا شعبة بن عبد األعلى الصنعاني ثنا يزيد ـ يعني ابن زريع ـ ث

ية نا ب بن إبراهيم ثنا ابن علنا إسماعيل بن رجاء و ثنا يعقو

ادة شعبة نا إسماعيل بن رجاء و ثنا أبو عثمان و سلم بن جن

ل سلم : قاال : ثنا وكيع قال أبو عثمان : ثنا فطر بن خليفة و قا

عن فطر و عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن 

ؤم أبي مسعود قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ي

مهم ؤهم لكتاب هللا فإن كانوا في القراءة سواء فأعلالقوم أقر

إن بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمعهم في الهجرة ف

 كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا

ذا حديث أبي معاويةه  

في حديث شعبة : أقرأهم لكتاب هللا و أقدمهم قراءة و  

ليس في حديثه : أعلمهم بالسنة و  
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عيد طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن س أخبرنا أبو - 1508

د عن سعيد ثنا شعبة حدثني قتادة و ثنا بندار ثنا يحيى بن سعي

عيد بن أبي عروبة و هشام و ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن س

 و هشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري : عن

هم أحدهم فليؤمالنبي صلى هللا عليه و سلم قال : إذا كانوا ثالثة 

 و أحقهم باإلمامة أقرؤهم

 
 

بد أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا ع - 1508

 الغفار بن عبيد هللا ثنا شعبة : بهذا اإلسناد نحوه
 
 

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

 

[   5صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 زدياد من حف  القرنن و إن كاناب ذكر استحقاق اإلمامة باالب

و أشرف غيره أسن منه  

 
 

ث نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسن بن حري - 1509

نا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد 

المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال : بعث 

سول هم ررسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعثا و هم نفر فدعا

هللا صلى هللا عليه و سلم قال : ماذا معك من القرنن ؟ 

:  فاستقرأهم حتى مر على رجل منهم و هو من أحدثهم سنا قال

 ماذا معك يا فالن ؟ قال : معي كذا و كذا و سورة البقرة قال :

 معك سورة البقرة ؟ قال : نعم قال : اذهب فأنت أميرهم فقال
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ي كذا و كذا يا رسول هللا ما رجل ـ هو من أشرفهم ـ و الذ

 منعني أن أتعلم القرنن إال خشية أن ال أقوم به قال رسول هللا

ل صلى هللا عليه و سلم : تعلم القرنن فاقرأه و ارقد فإن مث

القرنن لمن تعلمه فقرأه و قام به كمثل جراب محشو مسكا 

 يفوح ريحه على كل مكان و من تعلمه و رقد و هو في جوفه

أوكئ على مسك  كمثل جراب  

 
 

 قال األلباني : رواه الترمذي وحسنه ورواه من طريق الليث 

 بن سعد عن المقبري عن عطاء مرسال وهو أصح وهو ضعيف

 ألن عطاء هذا اليعرف

 
 

اءة و اب ذكر استحقاق اإلمامة بكبر السن إذا استووا في القرب

الهجرة السنة و  

 
 

ى لخطاب زياد بن يحينا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو ا - 1510

ع و و محمد بن عبد األعلى الصنعاني قاال : ثنا يزيد بن زري

 حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب قاال : ثنا خالد و ثنا

البة يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي ق

ي عن مالك بن الحويرث ـ و هذا حديث بندار ـ قال : أتيت النب

ال لنا ليه و سلم أنا و صاحب لي فلما أردنا اإلقفال قصلى هللا ع

 : إذا حضرت الصالة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما

قراءة ؟ اد الدورقي في حديثه قال : فقلت : ألبي قالبة فأين الز

 قال : كانا متقاربين
 
 

-------------------------------------  
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[   6ة صفح - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى أكثر جمعا للقرنن ب

 داللة خبر النبي صلى هللا عليه و سلم يؤمهم أقرؤهم لكتاب هللا

 على أن المولى إذا كان أقرأ من القرشي فهو أحق باإلمامة

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سنان الواسطي و - 1511

عن   : ثنا عبد هللا بن نمير عن عبيد هللاعلي بن المنذر قاال

ى نافع عن ابن عمر : أن المهاجرين لما قدموا المدينة نزلوا إل

ن جنب قباء حضرت الصالة أمهم سالم مولى أبي حذيفة و كا

د أكثرهم قرننا منهم عمر بن الخطاب و أبو سلمة بن عبد األس

 هذا حديث أحمد بن سنان

 
 

ر رك البالغين إذا كان غير المدرك أكثاب إباحة إمامة غير المدب

للقرنن من البالغين جمعا  

 
 

نا  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم - 1512

شم ابن علية عن أيوب قال : ثنا عمرو بن سلمة و حدثنا أبو ها

:  زياد ابن أيوب ثنا إسماعيل نا أيوب عن عمرو بن سلمة قال

بي ن يمرو بنا راجعين من عند النكنا على حاضر فكان الركبا

ننا قال صلى هللا عليه و سلم فأدنوا منهم فأسمع حتى حفظت قر

عل : و كان الناس ينتظرون بإسالمهم فتح مكة فلما فتحت ج

جئتك  الرجل يأتيه فيقول : يا رسول هللا أنا وافد بني فالن و

ول باسالمهم فانطلق أبي باسالم قومه فلما رجع قال : قال رس
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روا و  صلى هللا عليه و سلم : قدموا أكثرهم قرننا قال : فنظهللا

أنا لعلى حواء قال الدورقي حواء عظيم و قال أبو هاشم : 

و  حواء و قاال : فما وجدوا فيهم أحدا أكثر قرننا مني فقدموني

جدت أنا غالم فصليت بهم و علي بردة لي فكنت إذا ركعت أو س

نا عجوز دهرية :فتبدو عورتي فلما صلينا تقول ل  

به طوا عنا است قارئكم قال : فقطعوا لي قميصا قال : أحسغ

 قال : من معقد النحرين فذكر أنه فرح به فرحا شديدا قال

 الدروقي : قال ليؤمكم أكثركم قرننا
 
 

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

 

[   7صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بو لى ضد قول من كره لالبن إمامة أبيه قال أاب ذكر الدليل عب

همبكر : خبر النبي صلى هللا عليه و سلم : يؤم القوم اقرؤ  

 
 

هم اب التغليط على األئمة في تركهم إتمام الصالة و تأخيرب

الة الصالة و الدليل على أن صالة اإلمام قد تكون ناقصة و ص

لة المأمون تامة ضد قول من زعم أن صالة المأموم متص

 بصالة إمامه إذا فسدت صالة اإلمام فسدت صالة المأموم زعم
 
 

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا  - 1513

نا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة األسلمي و ث

ن الحسن بن محمد الصباح ثنا عفان وهيب ثنا عبد الرحمن ب

ي ا ابن وهب أخبرنحرملة و ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرن
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 يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة األسلمي عن أبي

علي الهمذاني قال : سمعت عقبة بن عامر يقول : سمعت 

اب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : من أم الناس فأص

عليه الوقت و أتم الصالة فله و لهم و من انتقص من ذلك شيئا ف

 و ال عليهم

ب و معنى أحاديثهم سواء ذا حديث ابن وهه  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   8صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الرخصة في ترك انتظار اإلمام إذا أبطأ و أمر المأمومين ب

باإلمامة أحدهم  

 
 

ألعلى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد ا - 1514

ر عن الصنعاني نا المتعمر قال : سمعت حميدا قال : حدثني بك

عليه  حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه : أن النبي صلى هللا

ث بطوله و سلم تخلف فتخلف معه المغيرة بن شعبة فذكر الحدي

 قال : قال : فانتهينا إلى الناس و قد صلى عبد الرحمن بن

م ذهب ي صلى هللا عليه و سلعوف ركعة فلما أحس بجيئة النب

لما قضى ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى هللا عليه و سلم أن صل ف

لم و عبد الرحمن الصالة و سلم قام النبي صلى هللا عليه و س

 المغيرة فأكمال ما سقهما
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ة و ال ال أبو بكر : هذه اللفظة قد يغل  من ال يتدبر هذه المسألق

أن ما  يقول بمذهب العراقيين يفهم العلم و الفقه زعم بعض من

أدرك مع اإلمام نخر صالته أن في هذه اللفظة داللة على أن 

ة األولى النبي صلى هللا عليه و سلم و المغيرة إنما قضيا الركع

دعوا ألن عبد الرحمن إنما سبقهما باألولى ال بالثانية و كذلك ا

وا في قول النبي صلى هللا عليه و سلم : و ما فاتكم فاقض

رها فزعموا أن فيه داللة على أنه إنما يقضي أول صالته ال نخ

هل و هذا التأويل من تدبر الفقه علم أن هذا التأويل خالف قول أ

 الصالة جميعا إذ لو كان المصطفى صلى هللا عليه و سلم و

ى المغيرة بعد سالم عبد الرحمن بن عوف قضيا الركعة األول

ذ الركعة بال جلسة و ال تشهد إالتي فاتتهما لكانا قد قضيا ركعة 

 التي فاتتهما و كانت أول صالة عبد الرحمن بن عوف كانت

ك ركعة بال جلسة و ال تشهد و في اتفاق أهل الصالة أن المدر

هد و مع اإلمام ركعة من صالة الفجر يقضي ركعة بجلسة و تش

ض سالم ما بأن و صح أن النبي صلى هللا عليه و سلم لم يق

نه ى التي ال جلوس فيها و ال تشهد و ال سالم و أالركعة األول

و لو  يقضي الركعة الثانية التي فيها جلوس و تشهد و سالم

وا كان معنى قوله صلى هللا عليه و سلم : و ما فاتكم فاقض

ألة معناه أن اقضوا ما فاتكم كما ادعاه من خالفناه في هذه المس

ة أن يقضي ركعكان على من فاتته ركعة من الصالة مع اإلمام 

م و بقيام و ركوع و سجدتين بغير جلوس و ال تشهد و ال سال

و ثبت  في اتفاقهم معنا أنه يقضي ركعة بجلوس و تشهد ما بان

 أن الجلوس و التشهد و السالم من حكم الركعة األخيرة ال من

هد و حكم األولى فمن فهم العلم و عقله و لم يكابر علم أن ال تش

ال سالم في الركعة األولى من الصالة ال جلوس للتشهد و   
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   9صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الرخصة في صالة اإلمام األعظم خلف من أم الناس من ب

 مرعيته و إن كان اإلمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن اإلما

 األعظم قال أبو بكر : خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد

 الرحمن بن عوف
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد  - 1515

بن  الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عباد

أخبره  زياد أن بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة

ال هللا صلى هللا عليه و سلم غزوة تبوك ق: أنه غزا مع رسول 

من بن المغيرة : فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرح

حدى عوف فصلى لهم فأدرك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إ

د الركعتين فصلى مع الناس الركعة األخيرة فلما سلم عب

زع أفالرحمن قام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتم صالته ف

الة صالته ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى النبي الص

م أقبل عليهم ثم قال عليهم ثم قال : أحسنتم أو قال : أصبت

 يغبطهم أن صلوا الصالة لوقتها

ان ال أبو بكر في الخبر داللة على أن الصالة إذا حضرت و كق

 ائزاإلمام األعظم غائبا عن الناس أو متخلفا عنهم في سفر فج

ه و للرعية أن يقدموا رجال منهم يؤمهم إذا النبي صلى هللا علي
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ا سلم قد حسن فعل القوم أو صوبه إذ صلوا الصالة لوقته

ر بتقديمهم عبد الرحمن بن عوف ليؤمهم و لم يأمرهم بانتظا

را النبي صلى هللا عليه و سلم فأما إذا كان اإلمام األعظم حاض

ليه و ألن النبي صلى هللا ع فغير جائز أن يؤمهم أحد بغير إذنه

 سلم قد زجر عن أن يؤم السلطان بغير أمره

 
 

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

 

[   10صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم  - 1516

بن  يدالدورقي ثنا ابن علية ثنا شعبة و ثنا الصنعاني نا يز

ي زريع نا شعبة عن إسماعيل بن رجاء أوس بن ضمعج عن أب

ال  مسعود األنصاري : أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : و

ته تؤمن رجال في سلطانه و ال في أهله و ال تجلس على تكرم

 إال بإذنه أو قال يأذن لك
 
 

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

 

[   11صفحة  - 3 صحيح ابن خزيمة    ] جزء   

 
 

اب إمامة المرء السلطان بأمره و استخالف اإلمام رجال من ب

كون عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه فت الرعية إذا غاب

 اإلمامة بأمره قال أبو بكر : خبر أبي حازم عن سهل بن سعد

ر لم في أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بالال إذا حضرت العص

بكر يصلي بالناسيأت أن يأمر أبا   
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا  - 1517

ان حماد ـ يعني ابن زيد ـ نا أبو حازم عن سهل بن سعد قال : ك

 عليه و قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى هللا

يا بالل  سلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم ثم قال لبالل :

كر لعصر و لم نت فمر أبا بكر فليصل بالناس و ذإذا حضرت ا

 الحديث بطوله

ام ذكر في الخبر : ان النبي صلى هللا عليه و سلم جاء فق و

 خلف أبي بكر و أومأ إليه : امض في صالتك

 
 

اب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامتهب  

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم ن - 1518

 هب عن ابن لهيعة و سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بنابن و

الثة دينار الهذلي : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : ث

هم ال تقبل منهم صالة و ال تصعد إلى السماء و ال تجاوز رؤوس

رجل أم قوما و هم له كارهون و رجل صلى على جنازة و لم 

يه يؤمر و امرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عل  

 
 

قال األعظمي : مرسل   

 ال األلباني : والحديث صحيح دون الفقرة الوسطى انظرق

1112المشكاة   

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم ن - 1519

ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
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 عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه : يعني مثل هذا

 بكر : أمليت الجزء األول و هو مرسل ألن حديث أنسال أبو ق

ما كنت الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه يعني بمثله لوال هذا ل

 أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   12صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

منهي عن إمامة الزائراب الب  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1520

لي نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا أبان بن يزيد عن بديل العقي

ع عن حدثني أبو عطية ـ رجل منا ـ و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكي

ل أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن رج

 نى أبا عطية ـ و هذا حديث الدورقي قال : أتانا مالكمنهم ـ يك

كم رجل بن الحويرث فحضرت الصالة فقيل له : تقدم قال : ليؤم

يقول :  منكم فلما صلوا قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم

 إذا زار الرجل القوم فال يؤمهم و ليؤمهم رجل منهم

  أتقدم لم الفي حديث وكيع قال : ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم  و

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف أبو عطية مجهول   
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ن اب الرخصة في قيام اإلمام على مكان أرفع من كان المأموميب

الصالة لتعليم الناس  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1521

ثنا ابن أبي حازم أخبرني أبي عن سهل : أنه جاءه نفر 

ي المنبر من أي عود هو ؟ و من عمله ؟ فقال سهل يتمارون ف

: أما و هللا إني ألعرف من أي عود هو و من عمله و رأيت 

سول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أول يوم قام عليه أرسل ر

ومئذ و هللا صلى هللا عليه و سلم إلى فالنة قال : أنه ليسميها ي

عوادا أكلم نسيت اسمها أن مري غالمك النجار يعمل لي أ

د الناس عليها فعمل هذه الثالث الدرجات من طرفاء الغابة و ق

كبر رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قام عليه فكبر ف

م الناس خلفه ثم ركع و ركع الناس ثم رفع و نزل القهقرى ث

قبل سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من نخر صالته ثم أ

يذا لتأتموا بي و تعلموا صالتعليهم ـ فقال : إنما صنعت ه  

 
 

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

 

[   13صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العال - 1522

ثنا سفيان عن أبي حازم : و ذكر الحديث و لم يقل : إنما 

تي صنعت هذا لتأتموا بي و تعلموا صال  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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م اب النهي عن قيام اإلمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لب

الناس يرد تعليم  

 
 

ادي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المر - 1523

ن عن الشافعي أخبرنا سفيان أخبرنا األعمش عن إبراهيم ع

فجبذه  مرتفع فسجد عليه همام قال : صلى بنا حذيفة على دكان

عود : أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصالة قال أبو مس

تك ؟ أليس قد نهي عن هذا ؟ فقال له حذيفة : ألم ترني قد تابع  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب إيذان المؤذن اإلمام بالصالةب  

 
 

 ء وأنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العال - 1524

و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قاال : ثنا سفيان عن عمر

 قال : سمعت كريبا ـ مولى ابن عباس ـ عن ابن عباس قال :

يه و سلم بت عند خالتي ميمونة فصلى يعني النبي صلى هللا عل

ه ماشاء هللا ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن يؤذن

 بالصالة فخرج فصلى

رذا حديث عبد الجباه  

 
 

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

 

[   14صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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اب انتظار المؤذن اإلمام باإلقامةب  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عباس بن محمد الدوري ن - 1525

 إسحاق بن منصور السلولي أخبرنا إسرائيل عن سماك عن

م النبي صلى هللا عليه و سلجابر بن سمرة قال : كان مؤذن 

بل أخذ يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبي صلى هللا عليه و سلم قد أق

 في اإلقامة
 
 

اب النهي عن قيام الناس إلى الصالة قبل رؤيتهم إمامهمب  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا بندار ن - 1526

يى بن ي ثنا يحيحيى ثنا الحجاج و حدثنا أحمد بن سنان الواسط

و  سعيد القطان عن الحجاج ـ يعني ابن أبي عثمان الصواف ـ

اج ثنا أحمد بن عبدة ثنا سفيان ـ يعني ابن حبيب ـ عن حج

 بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة و عبد هللا

سلم  أبي قتادة عن أبي قتادة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و

ال تقوموا حتى ترونيقال : إذا أقيمت الصالة ف  

قال أحمد بن سنان : قال : إذا أخذ المؤذن في األذان فال  و

 تقوموا حتى تروني
 
 

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

 

[   15صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب الرخصة في كالم اإلمام بعد الفراغ من اإلقامة و الحاجةب
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الناس تبدو لبعض  

 
 

ر ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار نا محمد بن جعف - 1527

ن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس و ثنا يعقوب ب

:  إبراهيم الدورقي نا ابن علية ثنا عبد العزيز عن أنس قال

لم أقيمت الصالة و رجل يناجي رسول هللا صلى هللا عليه و س

 حتى نام أصحابه ثم قام فصلى

و  ي أقيمت الصالة و رسول هللا صلى هللا عليهقال الدورق و

نام  سلم نجي برجل في جانب المسجد فما قام إلى الصالة حتى

 بعض القوم
 
 

اداب ذكر دعاء النبي صلى هللا عليه و سلم للألئمة بالرشب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد  - 1528

و ثنا عبد هللا بن  العزيز الدراوردي عن سهيل عن األعمش

سى و سعيد األشج ثنا أبو خالد و ثنا علي بن خشرم أخبرنا عي

كيع ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير و ثنا سلم بن جنادة ثنا و

مر و عن سفيان و ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا مع

 الثوري و ثنا أبو موسى عن مؤمل ثنا سفيان كل هؤالء عن

 عن أبي هريرة : أن النبي صلى هللا األعمش عن أبي صالح

عليه و سلم قال : اإلمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد 

 األئمة و اغفر للمؤذنين

ذا حديث األشجه  

ال أبو بكر : رواه ابن نمير عن األعمش و أفسد الخبر ق  
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

نمير عن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا األشج نا ابن - 1529

 األعمش قال : حدثت عن أبي صالح و ال أراني إال قد سمعته

 قال : قال أبي هريرة قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

رواه زهير عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة  و

 قال : قال النبي صلى هللا عليه و سلم بمثله
 
 

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

 

[   16صفحة  - 3ابن خزيمة    ] جزء صحيح    

 
 

لي أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرم - 1530

د نا موسى بن داوود نا زهير بن معاوية و روى خبر سهيل عب

الرحمن بن إسحاق و محمد بن عمار عن سهيل عن أبيه عن 

 أبي هريرة و لم يذكرا األعمش في اإلسناد : مثل 
 
 

ي : إسناده صحيحقال األعظم   

 
 

ثنا  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن الحسن - 1531

محمد بن عمار كالهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 

أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : 

 المؤذنون أمناء و األئمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنين و سدد

 األئمة ثالث مرات

ف  حديث علي بن حجرذا له  
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ينقال الحسين بن الحسن : أرشد هللا األئمة و غفر للمؤذن و  

رواه محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة  و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن - 1532

له بن وهب نا عمي أخبرني حيوة عن نافع بن سليمان : بمث

لم و سواء و قال : قالت : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و س

 قال : وعفا عن المؤذن

ال أبو بكر : األعمش أحف  من مأتين مثل محمد بن أبي ق

 صالح

 
 

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

 

[   17صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

و ما فيه من السنن ماع أبواب ـ قيام المأمومين خلف اإلمامج  

 
 

اب قيام المأموم الواحد عن يمين اإلمام إذا لم يكن معهما أحدب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و  - 1533

ن سعيد بن عبد الرحمن قال : ثنا سفيان عن عمرو ـ و هو اب

دينار ـ قال : سمعت كريبا مولى ابن عباس قال : بت عند 

 نة فلما كان بعض الليل قام رسول هللا صلى هللاخالتي ميمو

يفا ثم قام عليه و سلم يصلي فأتى شنا معلقا فتوضأ وضوءا خف
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عن  فصلى فقمت فتوضأت و صنعت مثل الذي صنع ثم قمت

فنام  يساره فحولني عن يمينه فصلى ما شاء هللا ثم اضطجع

 حتى نفخ ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصالة فخرج فصلى

عبد الجبار ذا حديثه  

ضأ قال المخزومي : عن كريب و قال : فخرج فصلى و لم يتو و

و قال : فوصف وضوءه و جعله يقلله و لم يقل : وضوءا 

 خفيفا

 
 

اب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن المأموم يقوم خلف ب

اإلمام ينتظر مجيء غيره فإن فرغ اإلمام من القراءة و أراد 

م فقام عن يمين اإلمامالركوع قبل مجيء غيره تقد  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار نا  - 1534

ـ  محمد ـ يعني ابن جعفر نا شعبة عن سلمة ـ و هو ابن كهيل

 عن كريب عن ابن عباس قال : بت في بيت خالتي ميمونة

ثم قام  فتتبعت كيف يصلي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

أخذني جنبه فقمت عن يساره و قال : فيصلي فجئت فقمت إلى 

 فأقامني عن يمينه
 
 

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

 

[   18صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب قيام االثنين خلف اإلمامب  
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 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو بكر يعني - 3515

سعد  بيل ـ و هو ابنالحنفي نا الضحاك بن عثمان حدثني شرح

 أبو سعد ـ قال سمعت جابر بن عبد هللا يقول : قام رسول هللا

نبه عن صلى هللا عليه و سلم يصلي المغرب فجئته فقمت إلى ج

ففنا يساره فنهاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فص

وب واحد خلفه فصلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في ث

 مخالفا بين طرفيه 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف لضعف واختالط شرحبيل   

 
 

اب تقدم اإلمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحدب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن - 1536  

بد األعلى الصدفي نا يحيى بن عبد هللا بنع  

كير حدثني الليث عن خالد ـ و هوب  

أبي بن يزيد ـ عن سعيد ـ و هو ابنا  

 الل ـ عن عمرو بن سعيد أنه قال : دخلت على جابر بن عبده

 هللا أنا و أبو

لمة بن عبد الرحمن فوجدناه قائما يصلي عليهس  

زار فذكر بعض الحديث و قال : أقبلنا معإ  

سول هللا صلى هللا عليه و سلم فخرج لبعضر  

اجته فصببت له وضوءا فتوضأ فالتحف بازارهح  

ي عن يمينه و أتى نخرقمت عن يساره فجلعنف  

قام عن يساره فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وف  

لم يصلي و صلينا معه فصلى ثالث عشرة ركعةس  
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الوتر ب  

 
 

ما قال قال األلباني : إسناده صحيح لوال أن سعيدا كان اختلط ك 

 أحمد
 
 

اب إمامة الرجل الرجل الواحد و المرأة الواحدةب  

 
 

 نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيمأخبرنا أبو طاهر  - 1537

الدورقي و أحمد بن منصور الرمادي قاال : ثنا حجاج ـ و هو 

د ـ ابن محمد ـ قال : قال ابن جريج أخبرني زياد ـ و هو ابن سع

ن أن قزعة مولى لعبد القيس أخبرنا أنه سمع عكرمة مولى اب

ى هللا عباس يقول قال ابن عباس : صليت إلى جنب النبي صل

نبي و سلم و عائشة خلفنا تصلي معنا و أنا إلى جنب ال عليه

 صلى هللا عليه و سلم أصلي معه 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   19صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إمامة الرجل الرجل الواحد و المرأتينب  

 
 

فر ر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعأخبرنا أبو طاه - 1538

ى ثنا شعبة قال : سمعت عبد هللا بن المختار يحدث عن موس
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 بن أنس عن أنس بن مالك : أنه كان هو رسول هللا صلى هللا

 عليه عليه و سلم و أمه و خالته فصلى بهم رسول هللا صلى هللا

 و سلم فجعل أنسا عن يمينه و أمه و خالته خلفهما 

 
 

األعظمي : إسناده حسن قال   

 
 

اب إمامة الرجل الرجل و الغالم غير المدرك و المرأة الواحدةب  

 
 

يث نا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حر - 1539

ن نا سفيان عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة عن أنس ب

و سلم و  مالك قال : صليت أنا و يتيم خلف النبي صلى هللا عليه

أمي خلفنا صلت  

 
 

 نا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء نا - 1540

ن مالك سفيان ثنا إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة سمع أنس ب

 : يقول بمثله

 
 

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

 

[   20صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مام إذا كانت الصفوف اب إجازة صالة المأموم عن يمين اإلب

 خلفهما

 
 

 نا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد - 1541
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بن عباد المهلبي و زيد بن أخرم الطائي و محمد بن يحيى 

نعيم  األزدي قالوا : ثنا عبد هللا بن داود ثنا سلمة بن نبيط عن

رض بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد قال : م

قال : هللا صلى هللا عليه و سلم فأغمي عليه ثم أفاق ف رسول

ا أحضرت الصالة ؟ قلت : نعم قال : مروا بالال فليؤذن و مرو

يث و أذن أبا بكر فليصل بالناس فذكروا الحديث و قالوا في الحد

يمت و أقام و أمروا أبا بكر أن يصلي بالناس ثم أفاق فقال : أق

جاؤوا وني بإنسان أعتمد عليه فالصالة ؟ قلت : نعم : قال : جيئ

لس ببريرة و رجل نخر فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصالة فأج

رغ من إلى جنب أبي بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حتى ف

 الصالة

م ذكروا الحديث و هذا حديث القاسم ث  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات   

 
 

كبير اإلماماب األمر بتسوية الصفوف قبل تب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن كريب - 1542

 نا أبو أسامة عن األعمش و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن

شر األعمش و ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن شعبة و حدثنا ب

ن بن خالد العسكري نا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ عن شعبة ع

عن عمارة بن عمير عن أبي معمر سليمان ـ و هو األعمش ـ 

قال  عبد هللا بن سخربة األزدي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو

 : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يمسح مناكبنا في

م قال أبو الصالة و يقول : استووا و ال تختلفوا فتختلف قلوبك
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 مسعود : فأنتم اليوم أشد اختالفا

ذا حديث وكيعه  

اامة و ابن أبي عدي قال : يسوي مناكبنفي حديث أبي أس و  

في حديث محمد بن جعفر قال : يمسح عواتقنا و  

 
 

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

 

[   21صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ةاب فضل تسوية الصفوف و اإلخبار بأنها من تمام الصالب  

 
 

ن نا يحيى و محمد ب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار - 1543

ابن  جعفر قاال : ثنا شعبة و ثنا الصنعاني ثنا خالد ـ يعني

قال  الحارث ـ عن شعبة و ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن شعبة

ه و : سمعت قتادة عن أنس بن مالك : عن النبي صلى هللا علي

م سلم قال : أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تما

 الصالة هذا حديث بندار

 قال سلم بن جنادة : عن قتادة و قال : إن من حسن الصالة و

 إقامة الصف
 
 

ند اب األمر بإتمام الصفوف األولى اقتداء بفعل المالئكة عب

 ربهم

 
 

ش أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن األعم - 1544

شرم و ثنا الدروقي ثنا أبو معاوية ثنا األعمش و ثنا علي بن خ
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عمش يسى و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن األأخبرنا ع

ة عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمر

ما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : أال تصفون ك

ف تصف المالئكة عند ربها ؟ قلنا : يا رسول هللا كيف تص

ون اصالمالئكة عند ربها ؟ قال : يتمون الصفوف األول و يتر

 في الصف

ذا حديث وكيعه  

 
 

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

 

[   22صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب األمر بالمحاذاة بين المناكب و األعناق في الصفب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر بن ربعي  - 1545

عطار ثنا بان بن يزيد الالقيسي نا مسلم ـ يعني ابن إبراهيم نا أ

ال : قتادة عن أنس بن مالك : أن النبي صلى هللا عليه و سلم ق

نفس  رصوا صفوفكم و قاربوا بينها و حاذوا باألعناق فو الذي

محمد بيده إني ألرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها 

 الحذف

ال مسلم : يعني النقد الصغارق  

لنقد الصغار : أوالد الغنم ا  

 
 

األعظمي : إسناده صحيح قال   
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اب األمر بأن يكون النقص و الخلل في الصف اآلخرب  

 
 

نى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المث - 1546

 ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن نبي هللا

نقصا  صلى هللا عليه و سلم قال : أتموا الصف المتقدم فإن كان

ؤخر فليكن في الم  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بكر بن إسحاق  - 1547

 الصنعاني ثنا أبو عاصم عن شعبة : بمثله

الثالث ال : أتموا الصف األول و الثاني فإن كان خلل فليكن فيق  

 
 

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

 

[   23صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب األمر بسند الفرج في الصفوفب  

 
 

نى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المث - 1548

بن أبي  حدثني الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد هللا

ال بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال : ق

وفكم و فاعدلوا صفرسول هللا صلى هللا عليه و سلم : فإذا قمتم 

 سدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري
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اب فضل وصل الصفوفب  

 
 

قي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغاف - 1549

ة نا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير

 بن مرة عن عبد هللا بن عمر :

 من وصل صفاأن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : : 

 وصله هللا و من قطع صفا قطعه هللا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب ذكر صالة الرب و مالئكته على واصل الصفوفب  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان - 1550

المرادي نا ابن وهب أخبرني أسامة عن عثمان بن عروة بن 

ه و رسول هللا صلى هللا علي الزبير عن أبيه عن عائشة : عن

سلم قال : إن هللا و مالئكته يصلون على الذين يصلون 

 الصفوف 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   24صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لرب عز اب التغلي  في ترك تسوية الصفوف تخوف لمخالفة اب
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ين القلوبو جل ب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر و - 1551

معت يحيى قاال : ثنا شعبة قال : سمعت طلحة األيامي قال : س

عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب يحدث 

ا إلى قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأتينا إذا قمن

دوركم و صدورنا و يقول : ال تختلف صالصالة فيمسح عواتقنا 

ألول و فتختلف قلوبكم إن هللا و مالئكته يصلون على الصف ا

 قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : زينوا القرنن

ال عبد الرحمن بن عوسجة : كنت نسيت : زينوا القرنن ق

 بأصواتكم حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم ن - 1552

 ابن وهب عن جرير بن حازم قال : سمعت أبا إسحاق الهمزاني

 يقول : حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب

ح على قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأتينا فيمس

لف قلوبكم فكم فتختعواتقنا و صدورنا و يقول : ال تختلف صفو

ولإن هللا و مالئكته يصلون على الصف األول أو الصفوف األ  

 
 

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

 

[   25صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



اب فضل الصف األول و المبادرة إليهب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا بن  - 1553

عن  المخرمي نا يحيى بن ندم ثنا زهير عن أبي إسحاقالمبارك 

 عبد هللا بن أبي بصير عن أبيه قال :

دمت المدينة فلقيت أبي بن كعبق  

 ثنا محمد بن معمر نا أبو بكر الحنفي نا يونس بن أبي و

عدنا  إسحاق عن أبيه عن عبد هللا بن أبي بصير عن أبيه قال :

م و قاال هللا عليه و سل أبي كعب : فذكر الحديث عن النبي صلى

: إن الصف المقدم على مثل صف المالئكة و لو تعلمون 

 فضيلته البتدرتموه 
 
 

 يعرف قال األلباني : إسناده ضعيف عبد هللا بن أبي بصير ال 

ب إال من رواية أبي إسحق السبيعي عنه وفي إسناده اضطرا

 كثير بينه الحاكم في المستدرك

 
 

لصف األولاب ذكر االستهام على اب  

 
 

مدي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد هللا اليح - 1554

بن قال : قرأت على مالك و ثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ا

ر و وهب أن مالكا حدثه و حدثنا يحيى بن حكيم نا بشر بن عم

الك ثنا محمد بن خالد الباهلي نا محسن بن عيسى قاال : ثنا م

 ح عن أبي هريرة قال : قال رسول هللاعن سمي عن أبي صال

ف صلى هللا عليه و سلم : لو يعلم الناس ما في النداء و الص

 األول الستهموا عليه
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ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن حرب الواسطي ن - 1555

فع أبو قطن عن شعبة عن قتادة عبد خالس بن عمر عن أبي را

 عليه و سلم قال : لوعن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا 

 يعلمون أو تعلمون ما في الصف األول ما كانت إال قرعة
 
 

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

 

[   26صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ولاب ذكر صلوات الرب و مالئكته على واصلي الصفوف األب  

 
 

ر نا جريأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى  - 1556

عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن عوسجة النهمي عن 

م البراء بن عازب قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سل

رنا و يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدو

 يقول : ال تختلفوا فتختلف قلوبكم

ال : و كان يقول : إن هللا و مالئكته يصلون على الذين ق

واتكمالصفوف األول و حسبته قال : زينوا القرنن بأصيصلون   

 
 

اب ذكر صالة الرب على الصفوف األول و مالئكتهب  

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب ث - 1557

عن  أشعث ـ يعني ابن عبد الرحمن بن زبيد ـ ثنا أبي عن جدي

 كان رسول عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال :
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ين هللا صلى هللا عليه و سلم يأتي ناحية الصف و يسوي ب

وبكم إن صدور القوم و مناكبهم و يقول : ال تختلفوا فتختلف قل

 هللا و مالئكته يصلون على الصفوف األول

 
 

مقدم و اب ذكر استغفار النبي صلى هللا عليه و سلم الصف الب

 الثاني
 
 

 نا الحسن بن محمد نا يزيدأنا أبو طاهر نا أبو بكر  - 1558

نا عبد يعني ابن هارون أخبرنا الدستوائي و ثنا الحسن أيضا ث

هشام  هللا بن بكر نا هشام و حدثنا سليم بن جنادة نا وكيع عن

ن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم ع

 خالد بن معدان عن العرباض بن سارية قال : كان رسول هللا

لثاني مرة ليه و سلم يستغفر للصف المقدم ثالثا و لصلى هللا ع  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   27صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب التغلي  في التخلف عن الصف األولب  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن مهدي قال : ن - 1559

ثير عبد الرزاق و قال : ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي ك

 عن أبي سلمة عن عائشة رضي هللا عنه قالت : قال رسول هللا
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 صلى هللا عليه و سلم : ال يزال أقوام متخلفون عن الصف

 األول حتى يجعلهم هللا تعالى في النار 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

ا أبو بكر قال : ثنا هشام بن يونس أنا أبو طاهر ن - 1560

ن الكوفي قال : حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري ع

ليه و أبي نضرة عن أبي سعيد قال : دخل رسول هللا صلى هللا ع

سلم فرأى ناسا في مؤخر المسجد فقال : ما يؤخركم ؟ ! ال 

موا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم هللا عز و جل تقدموا فأت

ي و ليأتم بكم من بعدكمب  

 
 

اب ذكر خير الصفوف الرجال و خير صفوف النساءب  

 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 1561

ل الرحمن الصابوني قراءة عليه أنا أبو طاهر محمد بن الفض

 بن محمد بن إسحاق ابن خريمة : نا أبو بكر محمد بن إسحاق

عبدة أخبرنا عبد العزيز ـ يعني بن خريمة : ثنا أحمد بن 

رة الداروردي ـ ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هري

 و سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا

 عليه و سلم : خير صفوف الرجال أولها و شرها نخرها و خير

 صفوف النساء نخرها و شرها أولها

 
 

-------------------------------------  
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[   28صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو موسى حدثني - 1562

بكر عن  الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد هللا بن أبي

 سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري

ف ال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : و خير صفوق

 رجال المقدم و شرها المؤخر و خير صفوف النساء المؤخرال

و شرها المقدم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاحفظن 

 أبصاركن

لت لعبد هللا : مم ذاك ؟ قال : من ضيق اإلزار ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصفب  

 
 

مد كر نا محمد بن بشار نا أبو أحأنا أبو طاهر نا أبو ب - 1563

م بن نا مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء بن عازب و ثنا سل

ن جنادة ثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن البراء ب

 عازب ـ و هذا حديث بندار ـ قال : كنا إذا صلينا خلف رسول هللا

ه يقول صلى هللا عليه و سلم أحببنا أن نكون عن يمينه فسمعت

سلم  ن انصرف : رب قني عذابك يوم تبعث عبادك و لم يقلحي

 حين انصرف

 
 

ء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العال - 1564

يه قال : ثنا سفيان عن ثابت بن عبيد عن يزيد بن البراء عن أب
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 عليه و كان يعجبنا أن نصلي مما يلي يمين رسول هللا صلى هللا

السالم عن يمينه سلم ألنه كان يبدأ ب  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   29صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرن - 1565

راء أبو أحمد نا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن الب

ليه و : كنا إذا صلينا خلف رسول هللا صلى هللا عبن عازب قال 

رف : سلم أحببنا أن نكون عن يمينه و سمعته يقول حين انص

 رب قني عذابك يوم تبعث عبادك

 
 

اب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوفب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا أبو عاصم ثنا  - 1566

ي بن ثوبان عن عطاء بن أبجعفر بن يحيى ثنا عمي عمارة 

سلم  رباح عن ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و

 : خيركم ألينكم مناكب في الصالة 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

اب طرد المصطفين بين السواري عنهاب  
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و قتيبة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم ثنا أب - 1567

ن هارون أبي مسلم عن قتادة عن معاوية و يحيى بن حماد ع

اري بن قرة عن أبيه قرة قال : كنا ننهى عن الصالة بين السو

 و نطرد عنها طردا 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   30صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب النهي عن االصطفاف بين السواريب  

 
 

يان أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن سف - 1568

إلى  عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال : صليت

هذا  جنب أنس بن مالك فزحمنا إلى السواري فقال : كنا نتقي

 على عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 
 

وغيرهقال األلباني : إسناده صحيح كما قال العسقالني    

 
 

اب الزجر عن صالة المأموم خلف الصف وحده و البيان أن ب

ا و صالته خلف الصف وحده غير جائزة يجب عليه استقباله

ي إن قوله : ال صالة له من الجنس الذي نقول : إن العرب تنف

 االسم عن الشيء لنقصه عن الكمال
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م زأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام ثنا مال - 1569

بن عمرو حدثني جدي عبد هللا بن بدر عن عبد الرحمن بن 

قال :  علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان و كان أحد الوفد

ى نبي هللا صلينا خلفه يعني النبي صلى هللا عليه و سلم فقض

ف صلى هللا عليه و سلم الصالة فرأى رجال فردا يصلي خل

قضى  و سلم حتىالصف فوقف عليه نبي هللا صلى هللا عليه 

ف الصف صالته ثم قال هللا : استقبل صالتك فال صالة لفرد خل  

 
 

541قال األلباني : إسناده صحيح وهو مخرج في اإلرواء    

ابصة قال األلباني : تعليقا على قول المصنف " وفي أخبار وو

بن معبد رأى رجال صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد 

( 682) رواه أبو داود  قال : حديث صحيح -الصالة "   

 
 

قال أبو بكر : و في أخبار وابصة بن معيد : رأى  - 1570

 رجال صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصالة

ي احتج بعض أصحابنا و بعض من قال بمذهب العراقيين ف و

 إجازة صالة المأموم خلف الصف وحده بما هو بعيد الشبه من

مالك أنه صلى و امرأة  هذه المسألة احتجوا بخبر أنس بن

مرأة خلف النبي صلى هللا عليه و سلم فجعله عن يمينه و ال

 خلف ذلك فقالوا : إذا جاز للمرأة أن تقوم خلف الصف وحدها

 جاز صالة المصلي خلف الصف وحده ! و هذا االحتجاج عندي

غلط ألن سنة المرأة أن تقوم خلف الصف وحدها إذا لم تكن 

ر جائز لها أن تقوم بحذاء اإلمام و ال معها امرأة أخرى و غي

في الصف مع الرجال و المأموم من الرجال إن كان واحدا 
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فسنته أن يقوم عن يمين إمامه و إن كانوا جماعة قاموا في 

 صف خلف اإلمام حتى يكمل الصف األول و لم يجز للرجل أن

يقوم خلف اإلمام و المأموم واحد و ال خالف بين أهل العلم أن 

الفعل لو فعله فاعل فقام خلف إمام و مأموم قد قام عن هذا 

ا قد يمينه خالف سنة النبي صلى هللا عليه و سلم و إن كانو

ف اختلفوا في إيجاب إعادة الصالة و المرأة إذا قامت خلف الص

و ال امرأة معها و ال نسوة فاعلة ما أمرت به و ما هو سنتها 

 ده فاعل ما ليس منفي القيام و الرجل إذا قام في الصف وح

يف سنته إذ سنته أن يدخل الصف فيصطف مع المأمومين فك

يكون أن يشبه ما زجر المأموم عنه مما هو خالف سنته في 

يام القيام بفعل المرأة فعلت ما أمرت به مما هو سنتها في الق

ل خلف الصف وحدها ؟ ! فالمشبه المنهي عنه بالمأمور به مغف

هي عنه ين متضادين إذ هو مشبه منبين الغفلة مشبه بين فعل

حجة ما  بمأمور به فتدبروا هذه اللفظة يبن لكم بتوفيق خالقنا

 ذكرنا

زعم مخالفونا من العراقيين في هذه المسألة أن المرأة لو  و

 قامت في الصف مع الرجال حيث أمر الرجل أن يقوم أفسدت

صالة من عن يمينها و من عن شمالها و المصلي خلفها و 

به ل مأمور عندهم أن يقوم في الصف مع الرجال فكيف يشالرج

عل من فعل المرأة لو فعلت أفسدت صالة ثالثة من المصلين بف

 هو مأمور بفعله إذا فعله ال يفسد فعله صالة أحد ؟ !

 
 

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

 

[   32صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

به ع المأموم قبل اتصاله بالصف و دبياب الرخصة في ركوب

بالصف في ركوعه راكعا حتى يتصل  

 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن محمد بن عي - 1571

 بن بن الحكم بن أبي مريم المصري حدثنا جدي أخبرني عبد هللا

ير وهب أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبد هللا بن الزب

اس : إذا دخل أحدكم المسجد و الناس على المنبر يقول للن

صف ركوع فليركع حين يدخل ثم ليدب راكعاحتى يدخل في ال

 فإن ذلك السنة

ال عطاء : و قد رأيته هو يفعل ذلك ق  

 
 

د ابن قال األلباني : ورواه الحاكم ومن طريقه البيهقي عن سعي 

:  الحكم به وإسناده صحيح وزاد الطبراني : " قال ابن جريج

يت عطاء يصنع ذلك " قال الهيثمي : " ورجاله رجال وقد رأ

ن الصحيح " قلت وله شواهد موقوفة عن ابن مسعود وزيد ب

 ثابت في الموطأ وشرح المعاني والبيهقي
 
 

ذ اب ذكر البيان أن أولي األحالم و النهي أحق بالصف األول إب

هللا عليه و سلم أمر بأن يلوه النبي صلى  

 
 

و  نا أبو بكر نا نصر بن علي الجهضميأنا أبو طاهر  - 1572

د الحذاء بشر بن معاذ العقدي قاال : حدثنا يزيد بن زريع ثنا خال

د عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعو

أولوا  قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ليلني منكم
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لوبكم و لف قاألحالم و النهى ثم الذي يلونهم و ال تختلفوا فتخت

 إياكم و هيشات األسواق
 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمر بن علي بن - 1573

دوسي عطاء بن مقدم ثنا يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم الس

نا ثنا التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : بينما أ

ذني رجل بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم اصلي فجب

 خلفي جبذة فنحاني و قام مقامي قال : فو هللا ما عقلت من

ال  صالتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال : يا فتى

نا أن يسؤك هللا إن هذا عهد من النبي صلى هللا عليه و سلم إلي

بة ثالثا نليه ثم استقبل القبلة فقال : هلك أهل العقدة و رب الكع

ل لكن نسى على من أضلوا قا ثم قال : و هللا ما عليهم نسى و

 قلت : من تعني بهذا ؟ قال : األمراء 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   33صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نوا اب الرخصة في شق أولي األحالم و النهي للصفوف إذا كاب

ا في الصف األولحضورهم ليقومو قد اصطفوا عند  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن بشر بن  - 1574

نا عبد المنصور السلمي و محمد بن عبد هللا بن زريع قاال : حدث
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 عن األعلى قال محمد ثنا عبيد هللا قال إسماعيل : عن عبيد هللا

 أبي حازم عن سهل بن سعد قال : انطلق رسول هللا صلى هللا

الة لح بين بني عمروبن عوف فحضرت الصعليه و سلم يص

م فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يتقدم الناس و أن يؤمه

تى قام فجاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فخرق الصفوف ح

 في الصف المقدم ثم ذكر الحديث بطوله

هذا اللف  ذكره لف  حديث إسماعيل و  

 
 

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

 

[   34صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ياهاب أمر المأمومين باالقتداء باإلمام و النهي عن مخالفتهم إب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد  - 1575

ة العزيز ـ يعني الدراوردي ـ عن سهيل عن أبيه عن أبي هرير

ه فإذا ا اإلمام ليؤتم ب: أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : إنم

ه فإذا قال صلى فكبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و ال تختلفوا علي

: سمع هللا لمن حمده فقولوا : ربنا و لك الحمد و إذا سجد 

 فاسجدوا و ال تبتدروا قبله 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الزجر عن مبادرة المأموم بالتكبير و الركوع و السجودب  
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 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر علي بن خشرم أخبرني - 7615

عيسى عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان 

وا اإلمام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعلمنا يقول : ال تبادر

إذا كبر اإلمام فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال : غير 

ع ن و إذا قال : سمالمغضوب عليهم و ال الضالين فقولوا نمي

هللا لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا و لك الحمد و ال تبادروا 

 اإلمام الركوع و السجود
 
 

كبير اب ذكر البيان أن المأموم إنما يكبر بعد فراغ اإلمام من التب

ي نخر مكبرا حتى يفرغ من التكبير و يتم الراء التي ه ال يكون

ه : و إذا فكبروا و بين قول التكبير و الفرق بين قوله : إذا كبر

 ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا إذ اسم المكبر ال يقع على

توى اإلمام ما لم يتم التكبير و اسم الراكع قد يقع عليه إذا اس

 راكعا و كذلك اسم الساجد يقع عليه إذا استوى جالسا

 
 

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

 

[   35صفحة  - 3 صحيح ابن خزيمة    ] جزء   

 
 

ني أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المثنى حدث - 1577

بكر عن  الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد هللا بن أبي

 سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول هللا

: هللا  صلى هللا عليه و سلم : فإذا قال اإلمام : هللا أكبر فقولوا

مد فإذا قال : سمع هللا لمن حمده فقولوا : ربنا و لك الح أكبر  
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب سكوت اإلمام قبل القراءة و بعد تكبيرة االفتتاحب  

 
 

يع أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا بن بز - 1578

 ن : أننا يزيد ـ يعني ابن زريع ـ ثنا سعيد ثنا قتادة عن الحس

 سمرة بن جندب و عمران ابن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه

تة إذا كبر حف  عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سكتتين سك

 و سكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري   

 
 

ذا كان اب ذكر البيان أن اسم الساكت قد يقع على الناطق سرا إب

د كان ساكتا عن الجهر بالقوم إذا النبي صلى هللا عليه و سلم ق

ين داعيا خفيا في سكته عن الجهر بين التكبيرة األولى و ب

 القراءة
 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق ثنا ابن - 1579

فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة 

ة سكت ليه و سلم إذا كبر في الصالقال : كان النبي صلى هللا ع

سكاتك  بين التكبير و القراءة فقلت له : بأبي أنت و أمي أرأيت

اعد بين التكبير و القراءة أخبرني ما هو ؟ قال : أقول اللهم ب

للهم بيني و بين خطيئتي كما باعدت بين المشرق و المغرب ا

من ي أنقني من خطاياي كالثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلن

 خطاياي بالثلج و الماء و البرد
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-------------------------------------  

 

[   36صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب تطويل اإلمام الركعة األولى من الصلوات ليتالحق ب

 المأمومون
 
 

ء أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو كريب محمد بن العال - 1580

كثير  نا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبيحدثنا أبو خالد أخبر

لى عن عبد هللا بن أبي قتادة عن أبيه قال : كان رسول هللا ص

نا هللا عليه و سلم يطيل في أول ركعة من الفجر و الظهر فك

 نرى أنه يفعل ذلك ليتأدى الناس
 
 

اب القراءة خلف اإلمام و إن جهر اإلمام بالقراءة و الزجر عن ب

على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر اإلمام المأموم  أن يزيد

 بالقراءة
 
 

نا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام اليشكري - 1581

ضل إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ عن محمد بن إسحاق و ثنا الف

ن بن يعقوب الجزري ثنا عبد األعلى نا محمد و ثنا سعيد ب

حمد اق و ثنا ميحيى بن سعيد األموي نا أبي عن محمد بن إسح

هو  بن رافع و يعقوب بن إبراهيم الدورقي قاال : ثنا يزيد ـ و

ابن هارون ـ أخبرنا محمد ـ و هو ابن إسحاق ـ حدثني مكحول 

 عن محمود بن الربيع األنصاري ـ و كان يسكن إيلياء ـ عن
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يه و عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا عل

ال أراكم  القراءة فلما انصرف قال : إني سلم الصبح فثقلت عليه

 تقرؤون وراء إمامكم ؟ قال قلنا : أجل وهللا يا رسول هللا هذا

أ بهاقال : فال تفعلوا إال بأم الكتاب فإنه ال صالة لمن لم يقر  

ذا حديث ابن علية و عبد األعلى ه  

 
 

 قال األلباني : إسناده ضعيف فيه علل منها عنعنة مكحول 

فال  عليه في إسناده وإنما ثبت من الحديث قوله "واالضطراب 

 - 146تفعلوا إال بأم الكتاب " وبيان ذلك في ضعيف أبي داود 

148 

 
 

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

 

[   37صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي اب تأمين المأموم عند فراغ اإلمام من قراءة فاتحة الكتاب فب

ل يجهر فيها اإلمام بالقراءة و إن نسي أمام و جه التي الصالة

 و لم يؤمن

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا  - 1582

 عيسى بن يونس عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة

إذا  قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعلمنا يقول :

الين لمغضوب عليهم و ال الضكبر اإلمام فكبروا و إذا قرأ غير ا

 فقولوا : نمين 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

 اب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم منب

أن  إذا وافق تأمينه تأمين المالئكة مع الدليل على ذنب المؤمن

على اإلمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع المأموم 

 غير جائز أن يأمر النبي صلى هللا عليه و سلمتأمينه إذ 

ن المأموم بالتأمين إذا أمن إمامه و ال سبيل له إلى معرفة تأمي

 اإلمام إذا أخفى اإلمام التأمين
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1583

 الصدفي نا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني

ة قال بو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرسعيد بن المسيب و أ

مام : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : إذا أمن اإل

هفأمنوا فمن وافق تأمينه المالئكة غفر له ما تقدم من ذنب  

 
 

اب ذكر إجابة الرب عز و جل المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة ب

 الكتاب
 
 

بن  د بن بشار نا يحيىأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محم - 1584

ا ابن أبي سعيد نا هشام بن أبي عبد هللا عن قتادة و ثنا بندار ثن

عدي عن سعيد بن أبي عروبة و ثنا هارون بن إسحاق 

ر عن الهمداني ثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن يونس بن جبي

عري حطان بن عبد هللا الرقاشي قال : صلى بنا أبو موسى الش

طبنا إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خ : فلما انفتل قال :

فكبروا و  فبين لنا سنتنا و علمنا صالتنا فقال : فإذا كبر اإلمام
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 إذا قال غير المغضوب عليهم و ال الضالين : فقولوا : نمين

 يحبكم هللا

مام ال أبو بكر : هذا الخبر من باب تأمين المأموم عند فراغ اإلق

لم يؤمن إمامه جهال أو نسيانا من قراءة فاتحة الكتاب و إن   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   38صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهمب  

 
 

لد ـ أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بشر الواسطي نا خا - 1585

دخل  د هللا ـ عن سهيل عن أبيه عن عائشة قالت :يعني ابن عب

يك يهودي على النبي صلى هللا عليه و سلم فقال : السام عل

ة : فقال النبي صلى هللا عليه و سلم : و عليك قالت عائش

ه و فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية رسول هللا صلى هللا علي

عليك  وسلم لذلك فسكت ثم دخل نخر فقال : السام عليك فقال : 

لم فهممت أن أتكلم فعرفت كراهية النبي صلى هللا عليه و س

لت : و لذلك ثم دخل الثالث فقال : السام عليك فلم أصبر حتى ق

 عليك السام و غضب هللا و لعنته إخوان القردة و الخنازير

لى هللا أتحيون رسول هللا بما لم يحيه هللا ؟ فقال رسول هللا ص

 يحب الفحش و التفحش قالوا قوال عليه و سلم : إن هللا ال

فرددنا عليهم إن اليهود قوم حسد و إنهم ال يحسدونا على 
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 شيء كما يحسدونا على السالم و على نمين 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   39صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم عز و جل خص نبيه صلى هللا عليه و ساب ذكر ما كان هللا ب

دعا  بالتأمين فلم يعطه أحدا من النبيين قبله خال هارون حين

 موسى فأمن هارون إن ثبت الخبر

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي ن - 1586

أبو عامر و ثنا محمد بن معمر أيضا ثنا حرمي بن عمارة عن 

نا قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كزربي مولى آلل المهلب 

طاني عند النبي صلى هللا عليه و سلم جلوسا فقال : إن هللا أع

خصاال ثالثة فقال رجل من جلسائه : و ما هذه الخصال يا 

حية رسول هللا ؟ قال : أعطاني صالة في الصفوف و أعطاني الت

إنها لتحية أهل الجنة و أعطاني التأمين و لم يعطه أحدا من 

ؤمن النبيين قبل إال أن يكون هللا أعطى هارون يدعو موسى و ي

 هارون 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف كما أشار إلى ذلك المصنف  

1516وسببه زربي ضعيف وقد خرجته في الضعيفة   

ز رجم المصنف على هذا الباب بقوله " باب ذكر ما كان هللا عت
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ه أحدا فلم يعط وجل خص نبيه صلى هللا عليه وسلم بالتأمين

 من النبيين قبله خال هارون حين دعا موسى فأمن هارون أن

 ثبت الخبر "
 
 

راءة اب السنة في جهر اإلمام بالقراءة و استحباب الجهر بالقب

المخافتة و بين الجهر الرفيع جهرا بين  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1587

عيد  : حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سو أحمد بن منيع قاال

ال  و ال تجهر بصالتك و }عن ابن عباس : في قوله عز وجل : 

{تخافت بها   

ة ال : نزلت و رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مختف بمكق

 فكان إذا صلى بأصحابه جهر بالقرنن و قال الدورقي : رفع

قرنن سبوا ال صوته بالقرنن و قاال : فكان المشركون إذا سمعوا

 و من أنزله و من أنزله و من جاء به فقال هللا لنبيه صلى هللا

 عليه و سلم :

يسبون أي بقراءتك فيسمع المشركون ف {و ال تجهر بصالتك  }

تغ و اب }عن أصحابك فال يسمعون  {و ال تخافت بها  }القرنن 

مقال الدورقي : عن أصحابك فال تسمعه {بين ذلك سبيال   

ر : هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب ال أبو بكق

اإليمان أن االسم قد يقع على على بعض أجزاء الشيء ذي 

األجزاء و الشعب قد اوقع هللا عز و جل اسم الصالة على 

ها و أراد القراءة في {و ال تجهر بصالتك  }القراءة فيها فقط 

 ليس الصالة كلها القراءة فيها فقط
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-------------------------------------  

 

[   40صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر مخافتة اإلمام القراءة في الظهر و العصر و إباحة ب

الةأحيانا فيما يخافت بالقراءة في الص الجهر ببعض اآلي  

 
 

يى أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يح - 1588

ادة عن ثير عن عبد هللا بن أبي قتنا هشام عن يحيى بن أبي ك

لظهر أبيه : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقرأ في ا

 و ربما أسمعنا اآلية أحيانا و يطيل الركعة األولى

 عليه و ال أبو بكر : في خبر زيد بن ثابت كان النبي صلى هللاق

نبي سلم يحرك شفتيه و في خبر خباب : كنا نعرف قراءة ال

  عليه و سلم باضطراب لحيته دليل على أنه كانصلى هللا

اب يخافت بالقراءة في الظهر و العصر خرجت خبرهما في كت

 الصالة في أبواب القراءة 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين   

 
 

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

 

[   41صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

هر اإلمام بالقراءة في صالة المغرباب جب  
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نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ث - 1589

بن  سفيان قال : سمعت الزهري يقول : حدثني محمد بن جبير

نا مطعم عن أبيه و ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة و ث

 سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن

هللا  د بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت النبي صلىمحم

 عليه و سلم يقرأ في المغرب بالطور 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

اب جهر اإلمام بالقراءة في صالة العشاءب  

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا اب - 1590

قول : ثابت ي عيينة عن يحيى بن سعيد و مسعر سمعا عدي بن

يه و سمعت البراء بن عازب يقول : سمعت النبي صلى هللا عل

أحسن  سلم يقرأ بالتين و الزيتون في عشاء اآلخرة فما سمعت

 قراءة منه صلى هللا عليه و سلم 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

اب جهر اإلمام بالقراءة في صالة الغداةب  

 
 

نا نا عبد الجبار بن العالء ث أنا أبو طاهر نا أبو بكر - 1591

ن سفيان عن زياد بن عالقة فسمع قطبة يقول و ثنا علي ب

ة نا خشرم أخبرنا ابن عيينة عن ابن عالقة و ثنا أحمد بن عبد

ك : سفيان بن عيينة عن زياد بن عالقة عن عمه قطبة بن مال
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 {ق  }ورة سمع النبي صلى هللا عليه و سلم يقرأ في الصبح بس

رة : و قال م {والنخل باسقات لها طلع نضيد  }رأ : فسمعته يق

{باسقات لها طلع نضيد  }  

ه و سلم قال عبد الجبار قال : صليت خلف النبي صلى هللا عليو

  {والنخل باسقات  }فسمعته يقول : 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

ات لها والنخل باسق }لق األلباني على قوله " فسمعته يقرأ ع

ا قال : كذ -وقال مرة باسقات لها طلع نضيد "  { طلع نضيد

ا " األصل " باسقات " في الموضعين ولعل الصواب في أحده

ث باصقات " على لغة بني العنبر وهي مروية في هذا الحدي

لكن لم أقف على من أخرجها  204/  8كما في روح المعاني 

 غير المصنف رحمه هللا

 
 

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

 

[   42صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نما كان اب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى هللا عليه و سلم إب

ي األوليين من المغرب و األوليين من العشاء ال ف يجهر في

ندا جميع الركعات كلها من المغرب و العشاء إن ثبت الخبر مس

ذا الكتاب إذ ال خالف و ال إخال و إنما خرجت هذا الخبر في ه

هة بين أهل القبلة في صحة متنه و إن لم يثبت الخبر من ج

 اإلسناد الذي نذكره
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ن نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن أبا - 1592

ن أبي عمروبن الربيع بن طارق نا عكرمة بن إبراهيم نا سعيد ب

 ول هللاعروبة عن قتادة حدثني أنس بن مالك قال : قال رس

معته صلى هللا عليه و سلم : بينا أنا بين الركن و المقام إذ س

دي يقول أحدا يكلمه فذكر حديث المعراج بطوله و قال : ثم نو

بد إن لك بكل صالة عشرا قال فهبطت فلما زالت الشمس عن ك

لنبي السماء نزل جبريل في صف من المالئكة فصلى به و أمر ا

بريل و ائتم ه فصفوا خلفه فائتم بجصلى هللا عليه و سلم أصحاب

خافت أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم فصلى بهم أربعا ي

ة نزل القراءة ثم تركهم حتى تصوبت الشمس و هي بيضاء نقي

نبي صلى جبريل فصلى بهم أربعا يخافت فيهن القراءة فائتم ال

ليه و هللا عليه و سلم بجبريل ائتم أصحاب النبي صلى هللا ع

ت النبي صلى هللا عليه و سلم ثم تركهم حتى إذا غابسلم ب

و يخافت  الشمس نزل جبريل فصلى بهم ثالثا يجهر في ركعتين

ئتم في واحدة ائتم النبي صلى هللا عليه و سلم بجبريل و ا

ليه و أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم بالنبي صلى هللا ع

جهر ات يسلم إذا غاب الشفق نزل جبريل فصلى بهم أربع ركع

 عليه و سلم في ركعتين و يخافت في اثنتين ائتم النبي صلى هللا

نبي عليه بجبريل و ائتم أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم بال

تين يطيل السالم فباتوا حتى أصبحوا نزل جبريل فصلى بهم ركع

 فيهن القراءة

ادة ال أبو بكر : هذا الخبر رواه البصريون عن سعيد عن قتق

ره عن مالك بن صعصعة قصة المعراج و قالوا في نخعن أنس 

لوا : قال الحسن : فلما زالت الشمس نزل جبريل إلى نخره فجع

الخبر من هذا الموضع في إمامة جبريل مرسال عن الحسن و 
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 عكرمة بن إبراهيم أدرج هذه القصة في خبر أنس بن مالك و

هذه القصة غير محفوظة عن أنس إال أن أهل القبلة لمن 

ن يختلفوا أن كل ما ذكر في هذا الخبر من الجهر و المخافتة م

 القراءة في الصالة فكما ذكر في هذا الخبر 
 
 

301قال األعظمي : إسناده ضعيف مضى بعضه بإسناد نخر    

 
 

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

 

[   43صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

مام المأموم بالركوع و السجوداب األمر بمبادرة اإلب  

 
 

بن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى - 1593

بير سعيد نا هشام بن أبي عبد هللا عن قتادة عن يونس بن ج

ثنا عن حطان بن عبد هللا و حدثنا بندار ثنا بن أبي عدي و حد

ي هارون بن إسحاق الهمداني ثنا عبدة كالهما عن سعيد بن أب

روة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد هللا ع

عري الرقاشي و هذا حديث عبدة قال : صلى بنا أبو موسى األش

بر فلما جلس في نخر صالته قال رجل منهم : أقرت الصالة بال

كلمة  و الزكاة فلما انفتل أبو موسى األشعري قال : أيكم القائل

 تكم ؟ إن رسول هللاكذا و كذا ؟ أما تدرون ما تقولون في صال

التنا صلى هللا عليه و سلم خطبنا فبين لنا سنتنا و علمنا ص

ا كبر فقال : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم و ليؤمكم أحدكم فإذ

اإلمام كبروا و إذا قال غير المغضوب عليهم و ال الضالين 
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ا فإن فقولوا نمين يحبكم هللا و إذا كبر و ركع فكبروا و اركعو

لى هللا قبلكم و يرفع قبلكم فقال نبي هللا صلى ص اإلمام يركع

اإلمام  عليه و سلم : فتلك بتلك فإذا كبر و سجد فاسجدوا فإن

 يسجد قبلكم و يرفع قبلكم

اد بندار فقال نبي هللا : فتلك بتلكز  

قبلكم  ال أبو بكر : يريد أن اإلمام يسبقكم إلى الركوع فيركعق

ي رفعه فتمكثون ف فترفعون أنتم رؤوسكم من الركوع بعد

الركوع فهذه المكثة في الركوع بعد رفع اإلمام الرأس من 

كذلك  الركوع بتلك السبقة التي سبقكم بها اإلمام إلى الركوع و

 السجود
 
 

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

 

[   44صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الركوع و األخبار بأن اب النهي عن مبادرة اإلمام المأموم بب

اإلمام ما سبق المأموم من الركوع أدركه المأموم بعد رفع 

 اإلمام رأسه من الركوع
 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ث - 1594

د بن سفيان عن يحيى بن سعيد و محمد بن عجالن و ثنا سعي

ا يد نعبد الرحمن نا سفيان عن ابن عجالن و ثنا أيضا سع

ى بن سفيان عن يحيى بن سعيد و ثنا محمد بن بشار نا يحي

اال ثنا سعيد القطان و ثنا يحيى بن حكيم ثنا حماد بن مسعدة ق

ابن عجالن ـ هذا حديث عبد الجبار ـ عن محمد بن يحيى بن 
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هللا  حبان عن ابن محيريز عن معاوية قال : سمعت النبي صلى

و   تبادروني بالركوععليه و سلم يقول : إني قد بدنت فال

عت السجود فإنكم مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رف

 و مهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت

ال أبو بكر : لم يذكر المخزومي في حديث يحيى و مهما ق

قد  أسبقكم به إذا سجدت إلى نخره و قال يحيى بن حكيم : إني

 بدنت أو بدنت 
 
 

ى باني : إسناده حسن وله طريق أخرى يرتقي بها إلقال األل 

630درجة الصحيح لذا خرجته في صحيح أبي داود   

 
 

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

 

[   45صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركعب

 إمامه قبل
 
 

قي طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغاف أنا أبو - 1595

رة ثنا ابن وهب عن يحيى بن حميد عن يحيى بن حميد عن ق

بد بن عبد الرحمن عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن ع

م الرحمن عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سل

ام اإلم قال : من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها قبل أن يقيم

 صلبه 
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ق قال األلباني : إسناده ضعيف لسوء حف  قرة لكن له طري 

832أخرى وشواهد كما حققته في صحيح أبي داود   

 
 

اب رفع اإلمام رأسه من الركوع قبل المأمومب  

 
 

 قال أبو بكر في خبر أبي موسى : فإن اإلمام يركع - 1596

لم : فتلك و س قبلكم و يرفع قبلكم قال نبي هللا صلى هللا عليه

 بتلك
 
 

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

 

[   46صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب األمر بتحميد المأموم ربه عز و جل عند رفع الرأس من ب

كةمغفرة ذنوبه إذا وافق تحميده تحميد المالئ الركوع و رجاء  

 
 

ن بشار ثنا محمد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ب - 1597

لقمة بن جعفر ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال : سمعت أبا ع

الهاشمي قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول هللا 

ن صلى هللا عليه و سلم يقول : من أطاعني فقد أطاع هللا و م

عصاني فقد عصى هللا و من أطاع األمير فقد أطاعني و من 

إلمام جنة فإذا صلى قاعدا عصى األمير فقد عصاني إنما ا

ربنا  فصلوا قعودا و إذا قال : سمع هللا لمن حمده فقولوا : اللهم

لك الحمد فإذا وافق قول أهل األرض قول أهل السماء غفر ما 

ر و مضى من ذنبه و يهلك كسرى و ال كسرى بعد و يهلك قيص
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 ال قيصر من بعده 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

مام المأموم بالسجود و ثبوت المأموم قائما و اب مبادرة اإلب

الإلنحناء للسجود حتى يسجد إمامه تركه  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد األعلى  - 1598

 الصنعاني ثنا المعتمر عن أبيه عن أنس قال : كان رسول هللا

اما صلى هللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قي

قد سجد حتى نراه   

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر ثنا  - 1599

ن مسلمة بن صالح ـ و في القلب منه ـ عن الوليد بن سريع ع

يه و عمرو بن حريث قال : صليت خلف رسول هللا صلى هللا عل

 ا ظهره حتىسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يحن أحدن

 نرى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد استوى ساجدا
 
 

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

 

[   47صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

جوداب التغلي  في مبادرة المأموم اإلمام برفع الرأس من السب  
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 حماد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة و ثنا - 1600

 بن زيد نا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال : قال محمد صلى

ذي هللا عليه و سلم أو أبو القاسم عليه السالم : أما يخشى ال

 يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحول هللا رأسه رأس حمار
 
 

 اب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود اإلمام بعد رفع اإلمامب

 رأسه

 
 

د ي خبر أبي موسى : فإن اإلمام يسجقال أبو بكر ف - 1601

مهما  قبلكم و يرفع قبلكم فتلك بتلك و في خبر معاوية : و

 أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت
 
 

اب النهي عن مبادرة المأموم اإلمام بالقيام و القعودب  

 
 

أنا أبو طاهر أنا أبو بكر نا هارون بن إسحاق  - 1602

ن مالك المختار بن فلفل عن أنس ب الهمداني ثنا ابن فضيل عن

ن قال : قال رسول صلى هللا عليه و سلم ذات يوم و انصرف م

م فال الصالة و أقبل إلينا بوجهه فقال : يا أيها الناس إني إمامك

عود و ال تسبقوني بالركوع و ال بالسجود و ال بالقيام و ال بالق

لو  هباالنصراف فإني أراكم من خلفي و ايم الذي نفسي بيد

لنا يارسول رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال و لبكيتم كثيرا قال : فق

 هللا و ما رأيت ؟ قال : رأيت الجنة و النار

 
 

-------------------------------------  
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[   48صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

التي  اب افتتاح اإلمام القراءة في الركعة الثانية في الصالةب

من غير سكت قبلها فيهايجهر   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن نصر  - 1603

ياد المعارك المصري ثنا يحيى بن حسان ثنا عبد الواحد بن ز

و ثنا عمارة بن القعقاع نا أبو زرعة بن عمرو بن جرير نا أب

في  هريرة قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا نهض

بالحمد هلل رب العالمين و لم يسكت الثانية استفتح  

 
 

اب تخفيف اإلمام الصالة مع اإلتمامب  

 
 

نة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ نا أبو عوا - 1604

لم عن قتادة عن أنس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و س

 أخف الناس صالة في تمام
 
 

ة تنفير اب النهي عن تطويل اإلمام الصالة مخافة الصالب

 المأمومين و قنوتهم
 
 

ى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا يحي - 1605

مرو و بن سعيد نا إسماعيل نا قيس عن أبي مسعود عقبة بن ع

ن ثنا محمد بن عبد األعلى نا المعتمر قال : سمعت اسماعيل ع

ن قيس قال : قال لنا أبو مسعود عقبة بن عمرو و ثنا سلم ب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبيجنادة 

و  حازم عن أبي مسعود قال : أتى رجل النبي صلى هللا عليه

يل سلم فقال : إني ألتأخر عن صالة الغداة من أجل فالن مما يط

ي موعظة بنا فما رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم أشد غضبا ف

ناس إن يا أيها ال منه يومئذ فقال النبي صلى هللا عليه و سلم :

الضعيف و  منكم لمنفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم

 الكبير و ذا الحاجة

ذا حديث بنداره  

 
 

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

 

[   49صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب قدر قراءة اإلمام الذي ال يكون تطويالب  

 
 

 ا أبو بكر نا بشر بن معاذ العقدي ناأنا أبو طاهر ن - 1606

 : ثنا خالد بن الحارث و ثنا بندار ثنا عثمان يعني ابن عمر قاال

ابن أبي ذئب ـ و هذا حديث خالد بن الحارث ـ عن خاله و هو 

يه الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد هللا بن عمر عن أب

يف و لتخفقال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأمرنا با

 يؤمنا بالصافات 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد - 1607
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ن الرحيم البزار أخبرنا أبو أحمد الزبيري ثنا عبد الجبار ب

د العباس عن عمار الدهني عن إبراهيم التيمي قال : كان أبي ق

لي معنا ؟ قال : إنكم ترك الصالة معنا قلت : ما لك ال تص

ه و سلم : تخففون الصالة قلت : فأين قول النبي صلى هللا علي

بد إن فيكم الضعيف و الكبير و ذا الحاجة ؟ قال : قد سمعت ع

صلون هللا بن مسعود يقول ذلك ثم صلى بنا ثالثة أضعاف ما ت  

 
 

ير قال األلباني : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غ 

ار بن العباس وهو ثقة وال اعتداد بما تكلم فيهعبد الجب  

 
 

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

 

[   50صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي اب تقدير اإلمام الصالة بضعفاء المأمومين و كبارهم و ذوب

 الحوائج منهم
 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ن - 1608

 سفيان عن ابن إسحاق و حدثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة

نبأ حدثني محمد بن إسحاق و ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي قال أ

محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي هند عن مطرف قال : 

دخلت على عثمان بن أبي العاص فقال : كان نخر ما عهد 

ف فقال : ئرسول هللا صلى هللا عليه و سلم حين بعثني على الطا

يهم يا عثمان تجوز في الصالة و أقدر الناس بأضعفهم فإن ف

 الكبير و الضعيف و السقيم و ذا الحاجة 
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 قال األلباني : إسناده حسن صحيح فإن له طرقا أخرى عن 

541مطرف وعثمان وهي مخرجة في صحيح أبي داود   

 
 

اب تخفيف اإلمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأموينب  

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن هالل الصواف ث - 0916

أنس بن  جعفر يعني ابن سليمان الضبعي ثنا ثابت البناني عن

اء مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يسمع بك

 الصبي مع أمه فيقرأ بالسورة القصيرة أو الخفيفة
 
 

ض دو لبعاب الرخصة في تخفيف اإلمام الصالة للحاجة تبب

نوى إطالتها المأمومين بعد ما قد  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار محمد بن بشار عن - 1610

 ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن نبي هللا

طالتها صلى هللا عليه و سلم قال : إني ألدخل في الصالة فأريد إ

أمه  وجد فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي مما أعلم من

 من بكائه

 
 

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

 

[   51صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب الرخصة في خروج المأموم من صالة اإلمام للحاجة تبدوب
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الدنيا إذا طول الصالة له من أمور  

 
 

ء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العال - 1611

هللا  ان ثنا عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن عبدثنا سفي

لم ثم يقول : كان معاذ يصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه و س

سلم  يرجع إلى قومه فيؤمهم فأخر رسول هللا صلى هللا عليه و

قرة ذات ليلة العشاء ثم يرجع معاذ قومه فافتتح بسورة الب

نافقت  لك يا فالنفتنحى رجل و صلى ناحية ثم خرج فقالوا : ما

لم ؟ قال : ما نافقت و آلتين رسول هللا صلى هللا عليه و س

قال : يا فألخبرنه قال : فذهب إلى النبي صلى هللا عليه و سلم ف

رت رسول هللا : إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا و إنك أخ

نما نحن العشاء البارحة ثم جاء يؤمنا فافتتح بسورة البقرة و إ

هللا  ضح و إنما نعمل بأيدينا فقال رسول هللا صلىأصحاب نوا

ذا عليه و سلم : أفتان أنت يا معاذ : إقرأ بسورة كذا و سورة ك

 }و  {سبح اسم ربك  }فقلنا لعمرو : إن أبا الزبير يقول : 

فقال : هو نحو هذا {السماء و الطارق   

 
 

لاب األمر بائتمام أهل الصفوف األواخر بأهل الصفوف األوب  

 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 1612

 الرحمن الصابوني قراءة عليه قال : أخبرنا أبو طاهر نا أبو

ع عن بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا سلم بن جنادة ثنا وكي

جعفر بن حيان أبي األشهب السعدي و ثنا محمد بن معمر 

أبي  أبو نضرة عن القيسي ثنا أبو عامر أخبرنا أبو األشهب نا

في  سعيد الخدري قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
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بعدكم  أصحابه تأخرا فقال : تقدموا و ائتموا بي و ليأتم بكم من

 و ال يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم هللا

ذا حديث وكيعه  

قال : ابن معمر : عن أبي نضرة العبدي و  

 
 

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

 

[   52صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب أمر المأموم بالصالة جالسا إذا صلى إمامه جالساب  

 
 

ء نا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العال - 1613

ن سفيان نا أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة رواية قال : إ

 فصلوا قعودا و إن صلى اإلمام أمين أو أمير فإن صلى قاعدا

 قائما فصلوا قياما 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه  

 بنحوه
 
 

مام اب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصالة إذا صلى اإلب

 قاعدا
 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا هشام ب - 1614

 الناس دخلوا على رسول هللاعروة حدثني أبي عن عائشة : أن 

لوا صلى هللا عليه و سلم و هو مريض فصلى بهم جالسا فص
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إذا قياما فأشار إليهم أن اجلسوا و قال : إنما اإلمام ليؤتم به ف

ا و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا و إذا صلى قائما فصلوا قيام

 ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا و إذا رفع فارفعوا 

 
 

مي : إسناده صحيحقال األعظ   

 
 

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

 

[   53صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب النهي عن صالة المأموم قائما خلف اإلمام قاعداب  

 
 

ر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جري - 1615

ابر ج و وكيع ـ واللف  لجرير ـ عن األعمش عن أبي سفيان عن

نة قال : ركب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرسا بالمدي

دناه في فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوج

قعدنا فلما مشربة لعائشة يسبح جالسا فقمنا خلفه و أشار إلينا ف

إذا  قضى الصالة قال : إذا صلى اإلمام جالسا فصلوا جلوسا و

فارس  ياما و ال تفعلوا كما تفعل أهلصلى اإلمام قائما فصلوا ق

 بعظمائها 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

 اب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة ألمر رسول هللاب

ه سلم المأموم بالصالة جالسا إذا صلى إمام صلى هللا عليه و
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 جالسا

 
 

و  نا وكيعأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ث - 1616

 ثنا سلم أيضا نا أبو معاوية كالهما عن األعمش عن إبراهيم

 عن األسود عن عائشة قالت : لما مرض رسول هللا صلى هللا

ة عليه و سلم مرضه الذي مات فيه جاءه بالل يؤذنه بالصال

إن أبا  فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس قلنا : يا رسول هللا

ع فلو م مقامك يبكي فال يستطيبكر رجل أسيف و متى ما يقو

لناس أمرت عمر أن يصلي بالناس قال : مروا أبا بكر فليصل با

أبي  ـ ثالث مرات ـ فإنكن صواحبات يوسف قالت : فأرسلنا إلى

فة بكر فصلى بالناس فوجد النبي صلى هللا عليه و سلم خ

فخرج يهادى بين رجلين و رجاله تخطان في األرض فلما 

عليه و  هب ليتأخر فأومأ إليه النبي صلى هللاأحس به أبو بكر ذ

جلس سلم : أن مكانك قال : فجاء النبي صلى هللا عليه و سلم ف

عليه و  إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى هللا

 سلم و الناس يأتمون بأبي بكر رضوان هللا عليه

ذا حديث وكيع و قال في حديث أبي معاوية : و كان رسول ه

  صلى هللا عليه و سلم قاعدا و أبو بكر قائماهللا

 ال أبو بكر : قال قوم من أهل الحديث إذا صلى اإلمام المريضق

بر جالسا صلى من خلفه قياما إذا قدروا على القيام و قالوا : خ

ها األسود و عروة عن عائشة ناسخ لألخبار التي تقدم ذكرنا ل

ا صلى بالجلوس إذ في أمر النبي صلى هللا عليه و سلم أصحابه

 اإلمام جالسا

و سلم  الوا : ألن تلك األخبار عند سقوط النبي صلى هللا عليهق

و  من الفرس و هذا الخبر في مرضه الذي توفي فيه : قالوا :
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 الفعل اآلخر ناسخ لما تقدم من فعله و قوله

و  ال أبو بكر : و إن الذي عندي في ذلك ـ وهللا أسأل العصمةق

ان هو لو صح أن النبي صلى هللا عليه و سلم ك التوفيق ـ أنه

ذه اإلمام في المرض الذي توفي فيه لكان األمر على ما قالت ه

ة قد الفرقة من أهل الحديث و لكن لم يثبت عندنا ذلك ألن الروا

 اختلفوا في هذه الصالة على فرق ثالث 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   54صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ففي خبر هشام عن أبيه عن عائشة و خبر األعمش - 1617

ي عن إبراهيم عن األسود عن عائشة رضي هللا عنها : أن النب

 صلى هللا عليه و سلم كان اإلمام

 قد روي بمثل هذا اإلسناد عن عائشة أنها قالت : من الناس و

 ن أبو بكر المقدم بين يدي رسول هللا صلى هللامن يقول : كا

سلم  عليه و سلم و منهم من يقول : كان النبي صلى هللا عليه و

 المقدم بين يدي أبي بكر
 
 

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

 

[   55صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا أبو شار ثنأخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن ب - 1618
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داود نا شعبة عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة 

 : ـ 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

وق و روى عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة و مسر - 1619

 بن األجدع عن عائشة : أن أبا بكر صلى بالناس و رسول هللا

 صلى هللا عليه و سلم في الصف 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا بكر بن عيسى - 1620

ائل صاحب البصري ثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي و

 عن مسروق عن عائشة : أن أبا بكر صلى بالناس و رسول هللا

 صلى هللا عليه و سلم في الصف خلفه 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا بدل بن  - 1621

 بن المحبر ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد هللا

 عبد هللا عن عائشة : أن أبا بكر صلى بالناس و رسول هللا

 صلى هللا عليه و سلم في الصف خلفه

و سلم  ال أبو بكر : فلم يصح الخبر أن النبي صلى هللا عليهق

كان  و اإلمام في المرض الذي توفي فيه في الصالة التيكان ه

ق و هو فيها قاعدا و و أبو بكر و القوم قيام ألن في خبر مسرو
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نبي عبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة أن أبا بكر كان اإلمام و ال

ن صلى هللا عليه و سلم مأموم و هذا ضد خبر هشام عن أبيه ع

ن عائشةعائشة و خبر إبراهيم بن األسود ع  

ن لى أن شعبة بن الحجاج قد بين في روايته عن األعمش عع

إبراهيم عن األسود عن عائشة أن من الناس من يقول : كان 

م و أبو بكر المقدم بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه و سل

ن يدي منهم من قال : كان النبي صلى هللا عليه و سلم المقدم بي

ذي به احتج من زعم أن فعله ال أبي بكر و إذا كان الحديث الذي

كان في سقطته من الفرس و أمره صلى هللا عليه و سلم 

دا باالقتداء باألئمة و قعودهم في الصالة إذا صلى إمامهم قاع

عي منسوخ غير صحيح من جهة النقل فغير جائز لعالم أن يد

 نسخ ما قد صح عن النبي صلى اله عليه و سلم باألخبار

ف فيه د الصحاح من فعله و أمره بخبر مختلالمتواترة باألساني

الذي  على أن النبي صلى هللا عليه و سلم قد زجر عن هذا الفعل

يه ادعته هذه الفرقة في خبر عائشة الذي ذكرنا أنه مختلف ف

عنها و أعلم أنه فعل فارس و الروم بعظمائها يقومون و 

ن ز أملوكهم قعود و قد ذكرنا هذا الخبر في موضعه فكيف يجو

ر يؤمر بما قد صح عن النبي صلى هللا عليه و سلم من الزج

 عنها استنانا بفارس والروم من غير أن يصح عنه صلى هللا

ن عليه و سلم األمر به و إباحته بعد الزجر عنه و ال خالف بي

أهل المعرفة باألخبار أن النبي قد صلى قاعدا و أمر القوم 

ر عدهم القضاء و قد أمبالقعود و هم قادرون على القيام لو سا

القعود النبي صلى هللا عليه و سلم المأموين باالقتداء باإلمام و

إذا صلى اإلمام قاعدا و زجر عن القيام في الصالة إذا صلى 

هة اإلمام قاعدا و اختلفوا في نسخ ذلك و لم يثبت خبر من ج
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نا من النقل بنسخ ما قد صح عنه صلى هللا عليه و سلم مما ذكر

فق أمره فما صح عن النبي صلى هللا عليه و سلم واتفعله و 

يه أهل العلم على صحته يقين و ما اختلفوا فيه و لم يصح ف

ك اليقين خبر عن النبي صلىاهلل عليه و سلم شك و غير جائز تر

 بالشك و إنما يجوز ترك اليقين باليقين

عدا من إن قال قائل غير منعم الروية : كيف يجوز أن يصلي قاف

لي على القيام ؟ قيل له : إن شاء هللا يجوز ذلك أن يص يقدر

يه و بأولى األشياء أن يجوز به و هي سنة النبي صلى هللا عل

 سلم أمر باتباعها ووعد الهدى على اتباعها فأخبر أن طاعته

لما  صلى هللا عليه و سلم طاعته عز و جل و قوله : كيف يجوز

عله له مر به و ثبت فقد صح عن النبي صلى هللا عليه و سلم األ

من  بنقل العدل عن العدل موصوال إليه باألخبار المتواترة جهل

ع أهل قائله و قد صح عن النبي صلى هللا عليه و سلم عند جمي

بت العلم باألخبار األمر بالصالة قاعدا إذا صلى اإلمام قاعدا و ث

 عندهم أيضا أنه صلى هللا عليه و سلم صلى قاعدا بقعود

 مرض بهم و ال بأحد منهم و ادعى قوم نسخ ذلك أصحابه ال

رك ما فلم تثبت دعواهم بخبر صحيح ال معارض له فال يجوز ت

 قد صح من أمره صلى هللا عليه و سلم و فعله في وقت من

ود األوقات إال بخبر صحيح عنه ينسخ أمره ذلك و فعله و وج

ا نسخ ذلك بخبر صحيح معدوم و في عدم وجود ذلك بطالن م

عت فجازت الصالة قاعدا إذا صلى اإلمام قاعدا اقتداء به اد

ق على أمر النبي صلى هللا عليه و سلم و فعله و هللا الموف

 للصواب 
 
 

ظه قال األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري لكن لف 
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 مخالف لروايته في الصحيح

من طريق ابن أبي  51ال األعظمي : انظر البخاري : األذان ق

نبي وفيه : فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصالة العائشة 

 صلى هللا عليه وسلم

 
 

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

 

[   57صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إدراك المأموم اإلمام ساجدا و األمر باالقتداء به في ب

اك إدريعتمد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون ب السجود و أن ال

 الركوع قبلها
 
 

انا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحيم  - 1622

حيى بن البرقي ثنا ابن أبي مريم و ثنا نافع بن يزيد حدثني ي

بي أبي سليمان عن يزيد بن أبي العتاب و ابن المقبري عن أ

م و هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إذا جئت

قد جدوا و ال تعدوها شيئا و من أدرك الركعة فنحن سجود فاس

 أدرك الصالة

 ال أبو بكر : في القلب من هذا اإلسناد فإني كنت ال أعرفق

 يحيى بن أبي سليمان بعدالة و ال جرح

ى ال أبو بكر : نظرت فإذا أبو سعيد مولى بني هاشم قد روق

 عن يحيى بن أبي سليمان هذا أخبارا ذوات عدد

لذي هذا اللفظة : فال تعدوها شيئا من الجنس ا ال أبو بكر : وق

يء بينت في مواضع من كتبنا أن العرب تنفي االسم عن الش
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ـ إن  لنقصه عن الكمال و التمام و النبي صلى هللا عليه و سلم

دوها صح عنه الخبر ـ أراد بقوله : فال تعدوها شيئا أي : ال تع

رضا ئا ال فسجدة تجزئ من فرض الصالة لم يرد ال تعدوها شي

 و ال تطوعا 

 
 

ود قال األلباني : حديث حسن كما حققته في صحيح أبي دا 

832 

 
 

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

 

[   58صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إجازة الصالة الواحدة بإمامين أحدهما بعد اآلخر من غير ب

 د ما قد دخل فيها فيتقدمإذا ترك األول اإلمامة بع حدث األول

ل و الثاني فيتم الصالة من الموضع الذي كان انتهى إليه األو

 إجازة صالة المصلي يكون إماما في بعض الصالة مأموما في

بعضها و إجازة ائتمام المرء بإمام قد تقدم افتتاح المأموم 

 الصالة قبل إمامه
 
 

د دة نا حماأخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عب - 1623

ثنا  بن زيد أخبرنا أبو حازم و ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي

عالء عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه و ثنا عبد الجبار بن ال

ونس ثنا سفيان قال : سمعت أبا حازم عن سهل بن سعد و ثنا ي

دثه بن عبد األعلى الصدفي أخبرنا عبد هللا بن وهب أن مالكا ح

لى ينار عن سهل بن سعد : أن رسول هللا صعن أبي حازم بن د
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نهم هللا عليه و سلم خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بي

فحانت الصالة و جاء المؤذن إلى أبي بكر فقال : أتصلي 

هللا صلى  بالناس فأقيم ؟ فقال : نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول

في  هللا عليه و سلم و الناس في الصالة فتخلص حتى وقف

ه فلما صفق الناس و كان أبو بكر ال يلتفت في صالتالصف ف

 عليه و أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول هللا صلى هللا

 سلم و أشار إليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن أمكث

ل هللا مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد هللا على ما أمره به رسو

توى بكر حتى اس صلى هللا عليه و سلم من ذلك ثم استأخر أبو

لى فلما في الصف و تقدم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فص

ل أبو انصرف قال : يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك ؟ فقا

 بكر : ما كان البن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول هللا

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

ته فليسبح تم التصفيق من نابه شيء في الصالمالي رأيتكم أكثر

 فإنه إذا سبح التفت إليه و إنما التصفيق للنساء

ذا حديث يونس بن عبد األعلىه  

به  ال أبو بكر : في هذا الخبر داللة على أن المصلي إذا سبحق

المسبح  فجائز له أن يلتفت إلى المسبح ليعلم المصلي الذي ناب

 فيفعل ما يجب عليه
 
 

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

 

[   59صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لى اب استخالف األمام األعظم في المرض بعض رعيته ليتوب
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 اإلمامة بالناس
 
 

 نا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد - 1624

ن بابن عباد المهلبي و أبو طالب زيد بن احزم الطائي و محمد 

يط عن يحيى األزدي قالوا : ثنا عبد هللا بن داود نا سلمة بن نب

قال :  نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد

م مرض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأغمي عليه و سل

ال : فأغمي عليه ثم أفاق فقال : أحضرت الصالة ؟ قلنا : نعم ق

ي عليه كر فليصل بالناس ثم أغممروا بالال فليؤذن و مروا أبا ب

 ثم أفاق فقال : أحضرت الصالة ؟ قلنا نعم قال : مروا بالال

أفاق  فليؤذن و مروا أبا بكر فليصل بالناس ثم أغمي عليه ثم

 فقالت عائشة : إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره ثم أفاق

ؤذن و فقال : أحضرت الصالة ؟ قلنا : نعم فقال : مروا بالال فلي

يف ا أبا بكر فليصل بالناس قالت عائشة : إن أبي رجل أسمرو

فلو أمرت غيره فقال : إنكن صواحبات يوسف مروا بالال 

مروا فليؤذن و مروا أبا بكر فليصل بالناس ثم أغمي عليه فأ

ق فقال بالال فأذن و أقام و أمروا أبا بكر أن يصلي بالناس ثم أفا

ليه بإنسان أعتمد ع : أقيمت الصالة ؟ قلت : نعم قال جيئوني

الة فجاؤوا ببريرة و رجل نخر فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الص

ه حتى فأجلس إلى جنب أبي بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسك

 فرغ من الصالة هذا حديث القاسم بن محمد 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

[   60صفحة  - 3جزء  صحيح ابن خزيمة    ]   

 
 

ي اب ذكر استخالف اإلمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذب

الحاجة تبدو له هو إمامه عند  

 
 

ني قال أبو بكر في خبر سهل بن سعد و خروجه إلى ب - 1625

 عمرو ليصلح بينهم قال لبالل : إذا حضرت الصالة و لم نت

 فمر أبا بكر فليصل بالناس
 
 

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

 

[   61صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

فردا و اب الرخصة في االقتداء بالمصلي الذي ينوي الصالة منب

المقتدي به ال ينوي إمامة  

 
 

انا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و  - 1626

عن  نسعيد بن عبد الرحمن قاال : حدثنا سفيان عن ابن عجال

لنا  سعيد ـ و هو المقبري عن أبي سلمة عن عائشة قالت : كان

ليه و حصير نبسطه بالنهار و يتحجره رسول هللا صلى هللا ع

يصلون  سلم بالليل فيصلي فيه فتتبع له ناس من المسلمين

ن هللا ال بصالته فعلم بهم فقال : اكلفوا من العمل ما تطيقون فإ

و  مال إليه ما ديم عليه و إن قليمل حتى تملوا و كان أحب األع

 كان إذا صلى صالة أثبتها

ذا حديث عبد الجباره  
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الته و قال سعيد بن عبد الرحمن : فسمع به ناس فصلوا بص و

زاد و قال رسول هللا : إني خشيت أن أؤمر فيكم بأمر ال 

 تطيقونه 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن صحيح   

 
 

 بكر نا محمد بن عبد األعلىأخبرنا أبو طاهر نا أبو  - 1627

الصنعاني نا المعتمر قال : سمعت حميدا ثنا أنس و ثنا 

ال : قال الصنعاني أيضا ثنا بشر يعني بن المفضل ثنا حميد ق

و  أنس و حدثنا أبو موسى نا خالد بن الحارث نا حميد عن أنس

عليه و  هذا حديث بشر بن المفضل ـ قال : صلى النبي صلى هللا

الته حجره فجاء ناس من المسلمين يصلون بص سلم في بعض

ى ما فلما أحس بمكانهم تجوز في صالته ثم دخل البيت فصل

ول شاء هللا ثم خرج فعاد ذلك مرارا فلما أصبحوا قالوا : يا رس

مدا هللا صلينا بصالتك الليلة و نحن نحب أن نبسط قال : ع

 فعلت ذلك 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

: وهو على شرط الشيخين ال األلبانيق  

 
 

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

 

[   62صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ر اب افتتاح غير الطاهر الصالة ناويا اإلمامة و ذكره أنه غيب
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طاهر بعد األفتتاح و تركه االستخالف عند ذلك لينتظر 

 المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمرو بن علي نا عثمان  - 1628

بن عمر نا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

سول قال : أقيمت الصالة و عدلت الصفوف قياما فخرج إلينا ر

ب هللا صلى هللا عليه و سلم فلما قام في مصاله ذكر أنه جن

بنا فصلى فأومأ إلينا و قال : مكانكم ثم دخل فاغتسل فخرج  

ال أبو بكر : في خبر حماد بن سلمة عن زياد األعلم عن ق

افتتح  الحسن عن أبي بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

ر الصالة ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج و رأسه يقط

 فصلى بهم
 
 

ي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد الزعفر - 1629

ثنا  اد و ثنا الحسن بن محمد أيضا ثنا عفان ونا يحيى بن عب

حماد  يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يزيد بن هارون قالوا : ثنا

ته بن سلمة زاد الدورقي : فلما سلم أو قال : فلما قضى صال

 قال : إنما أنا بشر و إني كنت جنبا 
 
 

د بن ساق المصنف أعلى السند قبل هذا فقال : " في خبر حما 

 زياد األعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول هللا سلمة عن

كم ثم صلى هللا عليه وسلم افتتح الصالة ثم أومأ إليهم أن مكان

 دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم "

ال األعظمي : إسناده صحيحق  

ث ال األلباني : فيه عنعنة الحسن وهو البصري لكن الحديق
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236د صحيح لطرقه وشواهده كما في صحيح أبي داو  

 
 

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

 

[   63صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الرخصة في خصوصيه اإلمام نفسه بالدعاء دون ب

هللا  المأمومين خالف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى

 عليه و سلم : أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم

 
 

رقي أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو أنا - 1630

يد و يوسف بن موسى و جماعة قالوا : ثنا جرير بن عبد الحم

 عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : كان

ت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا كبر في الصالة سك

وتك في سك هنيهة فقلت : يا رسول هللا : بأبي و أمي ما تقول

ين بين التكبير و القراءة ؟ قال : أقول اللهم باعد بيني و ب

خطاي كما باعدت بين المشرق و المغرب اللهم نقني من 

من  خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلني

 خطاياي بالثلج و الماء و البرد

 
 

بي الن قال أبو بكر : خبر علي بن أبي طالب في افتتاح - 1631

قد  صلى هللا عليه و سلم الصالة من هذا الباب و هذا باب طويل

 خرجته في كتاب الكبير

 
 

يه اب الرخصة في الصالة جماعة في المسجد الذي قد جمع فب
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أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد  ضد قول من زعم

 جماعة مرة

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا هارون بن إسحاق  - 1632

ثنا  نا عبدة ـ يعني ابن سليمان الكالعي ـ عن سعيد والهمداني 

عن  بندار نا عبد األعلى قال : أنبأنا سعيد نا سليمان الناجي

ى أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : جاء رجل و قد صل

 عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال رسول هللا صلى هللا

لى م رجل من القوم فصو سلم : أيكم يتجر على هذا ؟ قال فقا

معه هذا حديث هارون بن إسحاق غير أنه قال : عن سليمان 

 الناجي 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   64صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ول من اب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة ضد قب

 أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة عراقيينزعم من ال

 بالمصلي نافلة
 
 

ى نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا يحي - 1633

ال : ابن عجالن عن عبيد هللا بن مقسم عن جابر بن عبد هللا ق

لم ثم كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه و س
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تلك الصالة يرجع فيؤم قومه فيصلي بهم   

 
 

جالن قال األلباني : إسناده حسن صحيح قد توبع عليه ابن ع 

612كما بينته في صحيح أبي داود   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حبيب  - 1634

 الحارثي نا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ عن محمد بن عجالن عن

ع معاذ معبيد هللا بن مقسم عن جابر بن عبد هللا قال : كان 

لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم العشاء ثم يرجع فيص

ن قومه بأصحابه فرجع ذات يوم فصلى بهم و صلى خلفه فتى م

طلقوا فلما طال على الفتى صلى و خرج فأخذ بخطام بعيره و ان

ول فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال : إن هذا لنفاق ألخبرن رس

ى فقال معاذ بالذي صنع الفت هللا صلى هللا عليه و سلم فأخبره

علينا  الفتى : يا رسول هللا يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطول

اذ ؟ و فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : أفتان أنت يا مع

أ بفاتحة قال للفتى كيف تصنع يا بن أخي إذا صليت ؟ قال : أقر

ا ري مالكتاب و أسأل هللا الجنة و أعوذ به من النار و أني ال أد

لم : دندنتك و دندنة معاذ فقال رسول هللا صلى هللا عليه و س

إني و معاذ حول هاتين أو نحو ذي قال : قال الفتى : و لكن 

سيعلم معاذ إذا قدم القوم و قد خبروا أن أبعد و قددنا قال : 

يه و سلم فقدموا قال : فاستشهد الفتى فقال النبي صلى هللا عل

 خصمي و خصمك ؟ قال : يا رسول هللا بعد ذلك لمعاذ : ما فعل

 صدق هللا و كذبت استشهد 

 
 

قال : كذا  -علق األلباني على قوله " أن أبعد وقد دنا "  
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األصل وكأن فيه سقطا ولعل الصواب " أن العدو قد دنا " 

" أن العدو قد أتوا وفي نسخة قد دنوا  117/  3ولف  البيهقي 

أخرى " سترون غدا  من طريق 74/  5" وفي رواية ألحمد 

 إذا التقى القوم إن شاء هللا "
 
 

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

 

[   65صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ليه و اب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى هللا عب

تطوعا كما ادعى بعض العراقيين سلم فريضة ال  

 
 

بر : ي خبر عبيد هللا بن مقسم عن جاقال أبو بكر : ف - 1635

اء ثم كان معاذ يصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم العش

 يرجع فيصلي بأصحابه

بار ال أبو بكر : قد أمليت هذه المسألة بتمامها بينت فيها أخق

إحدى النبي صلى هللا عليه و سلم في صالة الخوف أنه صلى ب

بي صلى لهم فكانت للن الطائفتين تطوعا و صلوا خلفه فريضة

 هللا عليه و سلم تطوعا و لهم فريضة

 
 

اب األمر بالصالة منفردا عند صدقة تأخير اإلمام الصالة ب

 جماعة

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر أنا علي بن خشرم أخبرنا  - 1636

عيسى عن األعمش عن إبراهيم عن األسود قال : دخلت أنا و 
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ال  ى هؤالء خلفكم ؟ قلنا :علقمة على ابن مسعود فقال : أصل

أقام  قال : فقوموا فصلوا فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا و

امة أحدنا عن يمينه و اآلخر عن شماله فصلى بغير أذان و ال إق

لى قال فجعل إذا ركع يشبك أصابعه و جعلها بين رجليه فلما ص

إنها  : كذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فعل ثم قال :

فمن  ستكون أمراء يميتون الصالة يخنقونها إلى شرق الموتى

هم أدرك ذلك منكم فليصل الصالة لوقتها و ليجعل صالته مع

 سبحة

 
 

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

 

[   66صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ر اب األمر بالصالة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخيب

انية و البيان أن األولى تكون فرضا منفردا و الث ام الصالةاإلم

نافلة في جماعة ضد قول من زعم أن الصالة جماعة هي 

ة خلف الفريضة ال الصالة منفردا و الزجر عن ترك الصالة نافل

 اإلمام المصلي فريضة و إن أخر الصالة عن و قتها
 
 

ن و يحيى بأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار  - 1637

نا حكيم قاال : ثنا عبد الوهاب و ثنا عمران بن موسى القزاز ث

 عبد الوارث قاال : نا أيوب و ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا

لبراء إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ أخبرنا أيوب عن أبي العالية ا

ألقيت قال : أخر ابن زياد الصالة فأتاني عبد هللا بن الصامت ف

لى س عليه فذكرت له صنع ابن زياد فعض عله كرسيا فجل
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كما  شفتيه ثم ضرب يده على فخدي و قال : إني سألت أبا ذر

ت سألتني فضرب فخدي كما ضربت فخدك و قال : إني سأل

ذي كما رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كما سألتني فضرب فخ

 ضربت فخذك و قال : صل الصالة لوقتها فإن أدركتك معهم

ل : إني قد صليت فال أصليفصل و ال تق  

يه ذا حديث بندار و قال يحيى بن حكيم : فعض على شفته  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   67صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الة اب الصالة جماعة بعد صالة الصبح منفردا فتكون الصب

ليل افلة و صالة المنفردة قبلها فريضة و الدجماعة للمأموم ن

لصبح على أن قول النبي صلى هللا عليه و سلم : ال صالة بعد ا

 حتى تطلع الشمس نهي خاص ال نهي عام

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد أيوب و  - 1638

نا بندار أحمد بن منيع قاال : ثنا هشيم أخبرنا يعلي بن عطاء و ث

ا أحمد مد و حدثنا الصنعاني ثنا خالد قاال : ثنا شعبة و ثننا مح

بة و بن منيع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان و شع

علي شريك و ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان كلهم عن ي

م : بن عطاء عن جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه و قال هشي

ن ن األسود العامري عو هذا حديثه قال : ثنا جابر بن يزيد ب
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ته أبيه قال : شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حج

سجد قال : فصليت معه صالة الفجر في مسجد الخيف يعني م

منى فلما قضى صالته إذا هو برجلين في نخر القوم و لم 

ما يصليان معه فقال : علي بهما : فأتى بهما ترعد فرائصه

قد  عنا ؟ قاال : يا رسول هللا كنافقال : ما منعكما أن تصليا م

ما ثم صلينا في رحالنا قال : فال تفعل إذا صليتما في رحالك

 أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة

: ثم  قال بندار : فأتيتما اإلمام و لم يصل و في حديث وكيع و

ون جئتم و الناس في الصالة و زاد الصنعاني : و الناس يأخذ

 سحون بها وجوههم فإذا هي أبرد من الثلج و أطيببيده و يم

 ريحا من المسك 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

590ال األلباني : قد صححه جماعة كما في صحيح أبي داود ق  

 
 

ا اب النهي عن ترك الصالة جماعة نافلة بعد الصالة منفردب

 فريضة
 
 

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

 

[   68صفحة  - 3زيمة    ] جزء صحيح ابن خ   

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن هشام و يحيى ب - 1639

عبة حكيم و هذا حديث يحيى ـ قاال : حدثنا محمد بن جعفر نا ش

ن عن أيوب عن أبي العالية البراء عن عبد هللا بن الصامت ع
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في  إذا أبي ذر : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : كيف أنت

تها قوم يؤخرون الصالة عن وقتها ؟ فقال له : صل الصالة لوق

ت فال فإذا أدركتهم لم يصلوا فصل معهم و ال تقل : إني قد صلي

 أصلي

م يقل بندار : صل الصالة لوقتهال  

 
 

في  اب ذكر الدليل على أن الصالة األولى التي يصليها المرءب

مام عة مع اإلفريضة و الثانية التي يصليها جما وقتها تكون

تكون تطوعا ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة و 

األولى نافلة مع الدليل على أن اإلمام إذا أخر العصر فعلى 

ي هذا المرء أن يصلي العصر في وقتها ثم ينتقل مع اإلمام و ف

ة بعد ما دل على أن قول النبي صلى هللا عليه و سلم : و ال صال

هي خاص ال نهي عامالعصر حتى تغرب الشمس ن  

 
 

قي نا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدور - 1640

ال و محمد بن هشام قاال : ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عاصم و ق

ال محمد عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود ق

أقواما  : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : لعلكم ستدركون

يوتكم ة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا في بيصلون الصال

 للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم و اجعلوها سبحة 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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[   69صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب النهي عن إعادة الصالة على نية الفرضب  

 
 

 ا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن كريبأن - 1641

ا نا أبو خالد أخبرنا الحسين المكتب و ثنا علي بن خشرم ن

ثنا  عيسى عن حسين و ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي

أبو أسامة عن حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن 

 يسار مولى ميمونة قال : أتيت علي ابن عمر و هو قاعد على

ليت بالط و الناس في الصالة فقلت : أال تصلي ؟ قال : قد صال

 قلت : أال تصلي معهم ؟ قال إني سمعت رسول هللا صلى هللا

 عليه و سلم يقول : ال تصلوا صالة في يوم مرتين

ذا حديث عيسى ه  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب المدرك و ترا من الصالة اإلمام و جلوسه في الوتر من ب

باإلمام ته اقتداءصال  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن  - 1642

 وهب ثنا عمي أخبرني يونس عن الزهري قال : حدثني عباد

ه بن زياد أن عروة ابن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أبا

 يقول : عدل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و أنا معه في

هللا  فعدلت معه فأناخ رسول هللا صلى غزوة تبوك قبل الفجر

فه ثم عليه و سلم يتبرز فسكبت على يديه من اإلداوة فغسل ك
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 غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق كما جبته فأدخل يده

ه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق فسمح برأس

ناس في ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد ال

قدموا عبد الرحمن بن عوف فركع بهم ركعة من  الصالة قد

ف مع صالة الفجر فقام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فص

ة ثم المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثاني

و  سلم عبد الرحمن بن عوف فقام رسول هللا صلى هللا عليه

قوا هم سبسلم يتم صالته ففزع المسلمون و أكثروا التسبيح ألن

ول هللا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالصالة فلما سلم رس

 صلى هللا عليه و سلم قال لهم أحسنتم أو أصبتم

 
 

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

 

[   70صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

د اب أمامة المسافر المقيمين و إتمام المقيمين صالتهم بعب

ن أن ثبت الخبر فإن في القلب من علي بن زيد بفراغ اإلمام 

جدعان و إنما خرجت هذا الخبر في الكتاب ألن هذه مسألة ال 

 يختلف العلماء فيها
 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرنا عب - 1643

يد الوارث و ثنا زياد بن أيوب نا إسماعيل قاال ثنا علي بن ز

شاب إلى عمران بن حصين قال : عن أبي نضرة قال : قام 

ا فقال : إن فأخذ بلجام دابته فسأله عن صالة السفر فالتفت إلين

ا هذا الفتى يسألني عن أمر و إني أحببت أن أحدثكموه جميع
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ن غزوت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غزوات فلم يك

 يصلي إال ركعتين حتى يرجع المدينة

ى فلم يصل إال ركعتين حت اد زياد بن أيوب : و حججت معهز

ر يرجع إلى المدينة و قاال : أقام بمكة زمن الفتح ثمانية عش

ربعا فإنا ليلة يصلي ركعتين ركعتين ثم يقول ألهل مكة : صلوا أ

ي قوم سفر و غزوت مع أبي بكر و حججت معه فلم يكن يصل

لي إال ركعتين حتى يرجع و حججت مع عمر حجات فلم يكن يص

رته يرجع و صالها عثمان سبع سنين من إما إال ركعتين حتى

ا أربعا ركعتين في الحج حتى يرجع إلى المدينة ثم صالها بعده

بن  زاد أحمد ثم قال : هل بينت لكم ؟ قلنا : نعم و لف  الحديث

 عبدة 

 
 

 قال األلباني : علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف ولذا 

223خرجت الحديث في ضعيف أبي داود   

 
 

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

 

[   71صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ما يدرك اب المسبوق ببعض الصالة و األمر باقتدائه باإلمام فيب

سبق به فراغ اإلمام من الصالة و إتمامه ما  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر بن سابق - 1644

 ن نا حسان نا معاوية بن سالمالخوالني نا يحيى بن حسا

تادة أن أباه أخبرني يحيى بن أبي كثير أخبرني عبد هللا بن أبي ق
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لم إذ أخبره قال : بينما نحن مع رسول هللا صلى هللا عليه و س

لنا إلى سمع جلبة فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : يا رسول هللا استعج

ى موا حتالصالة قال : فال تفعلوا إذا أقيمت الصالة فال تقو

أتمواتروني و عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم ف  

 
 

دتي اب المسبوق بوتر من صالة اإلمام و الدليل على أن ال سجب

ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو على  السهو عليه

إذا  مذهبهم في هذه المسألة تكون سجدتا العمد ال سجدتا السهو

مامه س في الوتر من صالته اقتداء بإالمأموم إنما يتعمد الجلو

لهم إذ كان لإلمام شفع و له وتر و تكون سجدتا السهو على أص

عله لما يجب على المرء فعله ال لما يسهو فيفعل ما ليس له ف

 على العمد

 
 

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

 

[   72صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رقي اهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدوأنا أبو ط - 1645

يونس  و أبو بشر الواسطي قاال : ثنا هشيم قال الدورقي أخبرنا

ن و قال أبو بشر عن يونس عن ابن سيرين أخبرني عمرو ب

 وهب قال : سمعت المغيرة بن شعبة قال : خصلتان ال أسأل

 عنهما أحد بعد ما قد شهدت من رسول هللا صلى هللا عليه و

مسح  سلم إنا كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ و

ة بناصيته و جانبي عمامته و مسح على خفيه قال : و صال

 اإلمام خلف الرجل مع رعيته و شهدت من رسول هللا صلى هللا
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عليهم  عليه و سلم أنه كان في سفر فحضرت الصالة فاحتبس

عوف  قدموا ابنالنبي صلى هللا عليه و سلم فأقاموا الصالة و 

لم فصلى بهم بعض الصالة و جاء النبي صلى هللا عليه و س

وف فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصالة فلما سلم ابن ع

 قام النبي صلى هللا عليه و سلم فقضى ما سبق به

ي ذا حديث الدورقي و قال أبو بشر عن عمرو بن وهب الثقفه

و أتيته بإداوة أعن المغيرة و قال : فبرز لحاجة فدعا بماء ف

سفل سطيحة و عليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من أ

بي الجبة فتوصأ و مسح على خفيه و مسح بناصيته و جان

 العمامة ثم أبطأ على القوم فأقاموا الصالة

ن ال أبو بكر : إن صح هذا الخبر يعني قوله حدثني عمرو بق

ين قال : وهب فإن حماد بن زيد رواه عن أيوب عن ابن سير

 حدثني رجل يكنى أبا عبد هللا عن عمرو بن وهب 

 
 

قال األلباني : رجاله ثقات لوال الخالف الذي أشار إليه  

 المصنف
 
 

نا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن سفيان األيلي - 1646

بير معاوية بن عبد هللا بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الز

د عن المنذر القاري نا يونس بن عبي لفظا قال : ثنا سالم أبو

لى الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا ص

ينة و هللا عليه و سلم : إذا أقيمت الصالة فأتوها و عليكم السك

 الوقار فصلوا ما أدركتم و أتموا ما فاتكم
 
 

-------------------------------------  
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[   73صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب تلقين اإلمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرننب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قاال : - 1647

ن كهيل عن ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان حدثني سلمة ب

ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبي أبزي عن أبيه عن أبي بن 

ية و صلى هللا عليه و سلم فترك ن كعب قال : صلى رسول هللا

ذا و كذا في القوم أبي ابن كعب فقال : يا رسول هللا نسيت نية ك

 أو نسخت قال : نسيتها

ذا حديث بنداره  

زي قال أبو موسى عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أب و

ي نية عن أبيه عن أبي أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نس

نية كذا  لقوم أبي فقال : يا رسول هللا نسيتمن كتاب هللا و في ا

 و كذا أو نسيتها ؟ قال : ال بل نسيتها 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

دي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا الحم - 1648

اال و ثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي ق

ور كثير الكاهلي عن مس : ثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن

ت بن يزيد األسيدي و قال محمد بن يحيى األسدي قال : شهد

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و قال محمد بن عمرو قال :

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و ربما قال : سمعت 
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شيئا لم  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقرأ في الصالة فترك

 ل : يا رسول هللا تركت نية كذا و كذا قال :يقرأه فقال له رج

فهال أدركتمونيها ؟ زاد محمد بن يحيى فقال : كنت أراها 

 نسخت 
 
 

قال األلباني : هو حسن بالشاهد الذي قبله   

 
 

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

 

[   74صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

هاب وضع اإلمام نعليه عن يسارب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عثمان بن عمر  - 1649

ة أخبرنا ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلم

 بن سفيان عن عبد هللا بن السائب قال : حضرت رسول هللا

عليه صلى هللا عليه و سلم عام الفتح فصلى الصبح فخلع ن

 فوضعهما عن يساره 
 
 

ده صحيح على شرط مسلمقال األلباني : إسنا   

 
 

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

 

[   75صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعةج  

 
 

اب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعةب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و  - 1650

هري يد بن عبد الرحمن المخزومي قاال : ثنا سفيان عن الزسع

ن عن أنس بن مالك و أخبرنا محمد بن عزير األيلي أن سالمة ب

روح حدثهم عن عقيل قال : أخبرني محمد بن مسلم عن أنس 

ة بن مالك األنصاري أخبره : أن المسلمين بينما هم في صال

ال يفاجأهم إ الفجر من يوم االثنين و أبو بكر يصلي بهم لم

شة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد كشف ستر حجرة عائ

نكص أبو فنظر إليهم و هم صفوف في الصالة ثم تبسم فضحك ف

 بكر على عقبيه ليصل الصف و ظن أن رسول هللا صلى هللا

عليه و سلم يريد أن يخرج إلى الصالة و قال أنس : و هم 

لى هللا برسول هللا صالمسلمون أن يفتتنوا في صالتهم فرحا 

م أن عليه و سلم فأشار إليهم رسول هللا صلى هللا عليه و سل

م أتموا صالتكم ثم دخل الحجرة و أرخى الستر بينه و بينه

 فتوفي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في ذلك اليوم

ذا حديث محمود بن عزيز و هو أحسنهم سياقا للحديث و ه

 أتمهم حديثا

يز بن خبر عبد الوارث بن سعيد عن عبد العز ال أبو بكر : فيق

ه و صهيب عن أنس : لم يخرج إلينا رسول هللا صلى هللا علي

ى سلم ثالثا خرجته في كتاب الكبير حدثناه عمران بن موس

 القزاز نا عبد الوارث
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-------------------------------------  

 

[   76صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاءاب ب  

 
 

عيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر عبد الجبار بن العالء و س - 1651

ان بن عبد الرحمن المخزومي و أحمد بن عبدة قالوا : ثنا سفي

 نا الزهري أنه سمع أنس بن مالك يحدث : عن النبي صلى هللا

صالة عليه و سلم أنه قال : إذا حضر العشاء و أقيمت ال

 فابدؤوا بالعشاء

ذا حديث عبد الجبار و قال المخزومي و أحمد : عن الزهري ه

 و قال أحمد : عن أنس

 
 

اب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقناب  

 
 

اد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حم - 1652

 قمبن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عبد هللا بن األر

صحابه كان يسافر فيصحبه قوم يقتدون به قال : و كان يؤذن أل

إني و يؤمهم قال : فنودي بالصالة يوما ثم قال : يؤمكم أحدكم ف

دكم سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : إذا أراد أح

 الخالء و أقيمت الصالة فليبدأ بالخالء 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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لي ترك العميان الجماعة في األمطار و السيواب الرخصة فب  

 
 

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

 

[   77صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزير األيلي أن - 1653

 سالمة حدثهم عن عقيل أخبرني محمد بن مسلم أن محمود بن

ب : أن عتبان بن مالك و هو من أصحا الربيع األنصاري أخبره

ار ـ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و ممن شهد بدرا من األنص

 إني قد أتى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال : يا رسول هللا

أنكرت بصري و إني أصلي بقومي فإذا كانت األمطار سال 

ي أصلالوادي الذي بيني و بينهم فلم أستطع أن نتي مسجدهم ف

تخذه بهم فوددت يا رسول هللا أنك تأتي فتصلي في بيتي أ

ن شاء مصلى فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : سأفعل إ

و سلم  هللا قال عتبان بن مالك : فغدا رسول هللا صلى هللا عليه

 عليه و أبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول هللا صلى هللا

تحب  دخل البيت ثم قال : أينو سلم فأذنت له فلم يجلس حتى 

قام أن أصلي من بيتك ؟ قال : فأشرت له إلى ناحية البيت ف

ا فصلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فكبر فقمنا فصففن

ثاب ركعتين ثم سلم فأجلسناه على خزير صنعناه له قال : ف

د رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عد

ال  لك بن الدخيشن ؟ فقال بعضهم : ذلك منافقفقال : أين ما

ه و يحب هللا و رسوله قال : فقال له رسول هللا صلى هللا علي

ذلك سلم : ال تقل له ذلك أال تراه قد قال : ال إله إال هللا يريد ب
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لى وجه هللا قال : هللا و رسوله أعلم إنا نرى وجهه و نصيحته إ

هللا حرم  عليه و سلم : فإنالمنافقين فقال رسول هللا صلى هللا 

 على النار من قال ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا

ال محمد ـ يعني الزهري ـ فسألت الحصين بن محمد ق

األنصاري ـ و هو أحد بني سالم من سراتهم ـ عن حديث 

 محمود بن الربيع فصدقه

 
 

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

 

[   78صفحة  - 3] جزء صحيح ابن خزيمة       

 
 

و في خبر معمر عن الزهري : إني قد أنكرت بصري - 1654  

صر هذه اللفظة قد تقع على من في بصره سوء و إن كان يب و

ت بصر سوء و قد يجوز أن يكون قد صار أعمى ال يبصر لس

 أشك إال أنه قد صار بعد ذلك أعمى لم يكن يبصر فأما وقت

نت في و سلم فإنما سأل إلى أن أيق سؤاله النبي صلى هللا عليه

 لف  الخبر

ن دثنا بخبر معمر محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عح

الزهري حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال : 

كرت أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت : إني قد أن

ددت بصري و إن السيول تحول بيني و بين مسجد قومي و لو

بي صلى أنك جئت و صليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا فقال الن

 هللا عليه و سلم : افعل إن شاء هللا و ذكر الحديث بتمامه

 
 

حال اب إباحة ترك الجماعة في السفر و األمر بالصالة في الرب
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صى و المطيرة و الباردة بذكر خبر مختصر غير متق في الليلة

الجماعة في الليلة  لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود

قد أمر  المطيرة و الباردة معصية إذ النبي صلى هللا عليه و سلم

 بالصالة في الرحال
 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع و زياد بن - 1655

اد : أيوب قاال : ثنا إسماعيل قال أحمد : قال : نا أيوب و قال زي

نا ن عبد الرحمن ثقال : أخبرنا أيوب عن نافع و ثنا سعيد ب

د بن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع نا محم

ماد ـ بشار نا يحيى نا عبيد هللا و حدثنا يحيى بن حكيم نا ح

بو يحيى يعني ابن مسعدة ـ عن عبيد هللا و ثنا يحيى أيضا و نا أ

ـ يعني عبد الرحمن بن عثمان ـ نا عبيد هللا بن عمر و هذا 

: أخبرني نافع : عن ابن عمران أنه نادى حديث بندار قال 

لى بالصالة ثم قال : صلوا في رحالكم ثم حدث أن رسول هللا ص

ردة في هللا عليه و سلم كان يفعل ذلك في الليلة المطيرة و البا

 السفر

تمل ال أبو بكر : هذه اللفظة في الليلة المطيرة و الباردة تحق

و باردة جميعا و معنيين أحدهما : أن تكون الليلة مطيرة 

ا و إن تحتمل أن يكون أراد الليلة المطيرة و الليلة الباردة أيض

 لم تجتمع العلتان جميعا في ليلة واحدة

يلة خبر حماد بن زيد دال على أنه أراد أحد المعنيين كانت الل و

 مطيرة أو كانت باردة

 
 

-------------------------------------  
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[   79صفحة  - 3جزء صحيح ابن خزيمة    ]    

 
 

م اب باحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة و إن لب

بلمطيرة بمثل اللف  الذي ذكرت في الباب ق تكن باردة و ال  

 
 

لم و أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المس - 1656

 السلمي نا عبد العزيز بن أحمد قال : أنا األستاذ اإلمام أبو

:  عيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قالعثمان إسما

أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن 

 خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يوسف بن

بن  موسى نا جرير عن يحيى بن سعيد األنصاري عن القاسم

محمد عن ابن عمر قال : كنا إذا كنا مع رسول هللا صلى هللا 

ن و سلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة أذ عليه

مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أو نادى مناديه : أن 

 صلوا في رحالكم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

ال األلباني : هو على شرط الشيخين وقد أخرجاهق  

 
 

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

 

[   80صفحة  - 3جزء صحيح ابن خزيمة    ]    

 
 

حال اب إباحة ترك الجماعة في السفر و األمر بالصالة في الرب

القليل غير المؤذي بمثل اللف  الذي ذكرت قبل في المطر  
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 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام و زياد - 1657

 بن أيوب قاال : ثنا إسماعيل ثنا خالد الحذاء و قال مؤمل عن

 اء عن أبي قالبة عن أبي المليح : قال : خرجت فيخالد الحذ

ت ليلة مظلمة إلى المسجد صالة العشاء فلما رجعت استفتح

فقال أبي : من هذا ؟ قالوا : أبو مليح قال : لقد رأيتنا مع 

نا سماء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم زمن الحديبية و أصابت

ليه و ى هللا علم تبل أسفل نعالنا فنادى منادي رسول هللا صل

 سلم : أن صلوا في رحالكم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ير اب إباحة الصالة في الرحال و ترك الجماعة في اليوم المطب

كم في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل و الدليل على أن ح

لليل النهار في إباحة ترك الصالة في الجماعة في المطر كحكم ا

 سواء

 
 

ن أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد ب أنا - 1658

عيد جعفر نا شعبة و نا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن س

ي بن و ثنا يحيى حكيم نا أبو بحر نا سعيد بن عروة و ثنا عل

شام خشرم أخبرنا عيسى عن سعيد و ثنا بندار ثنا معاذ بن ه

ن ابن هاروحدثني أبي و ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد يعني 

أخبرنا همام أخبرنا همام كلهم عن قتادة عن أبي المليح عن 

لم يوم أبيه قال : أصابتنا السماء مع النبي صلى هللا عليه و س

رحالحنين فقال النبي صلى هللا عليه و سلم : الصالة في ال  
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ذا حديث محمد بن جعفر و قال علي خشرم مرة أخرى : أبو ه

 المليح عن أبيه 
 
 

عظمي : إسناده صحيحقال األ   

 
 

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

 

[   81صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن أمر اب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها مب

ل على عليه و سلم بالصالة في الرحال و الدلي النبي صلى هللا

زم مر إباحة ال أمر عأن أمر النبي صلى هللا عليه و سلم بذلك أ

 يكون متعديه عاصيا إن شهد الصالة جماعة في المطر
 
 

عيم أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو ن - 1659

ر نا زهير و ثنا أبو كريب نا سنان يعني ابن مطاهر عن زهي

عليه  عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا مع رسول هللا صلى هللا

حلهطرنا فقال : ليصل من شاء منكم في رو سلم في سفر فم  

 
 

لى أن اب إيتان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة و الدليل عب

ال حتم بالصالة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له األمر  

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا سريج ب - 1660

بن  حارث عن أبي سلمةالنعمان قال : نا فليح عن سعيد بن ال

ئت عبد الرحمن قال : فلما توفي أبو هريرة قلت : و هللا لو ج
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عراجين أبا سعيد الخدري فأتيته فذكر حديثا طويال في قصة ال

قال : ثم هاجت السماء من تلك الليلة فلما خرج رسول هللا 

تادة بن صلى هللا عليه و سلم لصالة العشاء برقت برقة فرأى ق

 أن : ما السرى يا قتادة فقال : علمت يا رسول هللا النعمان فقال

ليت شاهد الصالة الليلة قليل فأحببت أن أشهدها قال : فإذا ص

ذ فاثبت حتى أمر بك فلما انصرف أعطاه العرجون : فقال : خ

تك هذا فسيضيء لك أمامك عشرا و خلفك عشرا فإذا دخلت بي

ه م فإنفرأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تكل

 الشيطان قال : ففعل فنحن نحب هذه العراجين لذلك 
 
 

:  قال األلباني : فليح هو ابن سليمان الخزاعي قال الحاف  

 صدوق كثير الخطأ

 
 

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

 

[   82صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب النهي عن إتيان الجماعة آلكل الثومب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار و أبو موسى قاال : - 1661

عمر : أن  ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد هللا أخبرني نافع عن ابن

أكل  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال في غزوة خيبر : من

 من هذه الشجرة فال يقربن المساجد

هللا  ىقال بندار : قال : حدثنا عبيد هللا و قال : عن النبي صل و

دعليه و سلم قال : من أكل من هذه الشجرة فال يقربن المساج  
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نا  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حميد بن الربيع الخزاز - 1662

ن معن بن عيسى ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد ب

من  تميم عن عمه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :

ذينا بها في مسجدنا هذا أكل من هذه البقلة فال يؤ  

 
 

ربيع قال األلباني : حديث صحيح رجاله ثقات غير حميد بن ال 

راه في وقد اختلف فيه اختالفا كثيرا ما بين مكذب وموثق كما ت

 اللسان لكن يشهد لحديثه ما قبله وما بعده
 
 

اب توقيت النهي عن إتيان الجماعة آلكل الثومب  

 
 

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

 

[   83صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جري - 1663

يش عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حب

تفل  عن حذيفة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : من

كل من ن عينيه و من أتجاه القبلة جاء يوم القيامة و تفلته بي

 هذه البقلة الخبيثة فال يقربن مسجدنا

 
 

اب النهي عن إتيان المساجد آلكل الثومب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزير أن سالمة  - 1664
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ء بن روح حدثهم حدثني عقيل : و قال ابن شهاب حدثني عطا

 هللا بن رباح أن جابر بن عبد هللا زعم : أن رسول هللا صلى

تزل عليه و سلم قال : من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا أو ليع

 مسجدنا و ليقعد في بيته

 
 

اب النهي عن إتيان الجماعة آلكل الكراثب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى عن ابن  - 1665

ى هللا جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد هللا : عن النبي صل

و  : من أكل من هذه الشجرة الثوم ثم قال بعد :عليه و سلم قال 

ما البصل و الكراث فال يقربن مسجدنا فإن المالئكة تأذى م

 يتأذى منه اإلنسان
 
 

ير اب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد آلكلهن نيئا غب

 مطبوخ

 
 

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

 

[   84صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا ابن أب - 1666

 عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان :

م أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه خطب الناس يوم الجمعة ث

ثتين قال : يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إال خبي

و قد كنت أرى الرجل يوجد ريحه  هذا الثوم و هذا البصل
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متهما فيؤخذ بيده فيخرج به إلى البقيع و من كان نكلهما فلي

 طبخا

 
 

اب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه ال ب

 تحريما ألكله
 
 

نى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المث - 1667

أيوب  بو هاشم زياد بننا عبد األعلى ثنا سعيد الجريري و ثنا أ

يد قال نا إسماعيل نا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سع

أكلنا منها : لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا في تلك البقلة الثوم ف

ول أكال شديدا قال : و ناس جياع ثم قمنا إلى المسجد فوجد رس

جرة هللا صلى هللا عليه و سلم الريح فقال : من أكل من هذه الش

بيثة فال يقربنا في مسجدناالخ  

ه و قال الناس : حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليف

ا سلم فقال : أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل هللا و لكنه

 شجرة أكره ريحها

ذا حديث أبي هاشم و زاد أبو موسى في نخر حديثه : و إنه ه

 يأتينني من المالئكة فأكره أن يشموا ريحها
 
 

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

 

[   85صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ه إذ اب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي المالئكة بريحب

يتأذون به الناس  
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هز أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن هاشم ثنا ب - 1668

بير أبي الز بن أسد نا يزيد ـ و هو ابن إبراهيم ـ التستري عن

صل عن جابر : أن النبي صلى هللا عليه و سلم نهى عن أكل الب

ن و الكراث قال و لم يكن ببلدنا يومئذ الثوم فقال : من أكل م

تأذى هذه الشجرة فال يقربن مسجدنا فإن المالئكة تتأذى مما ي

 منه اإلنسان

 
 

إلى  اب النهي عن إتيان المسجد آلكل الثوم و البصل و الكراثب

ن يذهب ريحهأ  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى ن - 1669

 ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا

حدثه  النجيب مولى عبد هللا بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري

صل : أنه ذكر عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الثوم و الب

حرمه ا رسول هللا : و أشد ذلك كله الثوم أفتو الكراث و قيل : ي

نكم ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : كلوه و من أكله م

 فال يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه 
 
 

وثقه قال األلباني : أبو نجيب غير معروف العدالة والضبط لم ي 

 غير ابن حبان

 
 

رك أكل و سلم من ت اب ذكر ما خص هللا به نبيه صلى هللا عليهب

البصل والكراث مطبوخا الثوم و  
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1670

ن أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة أن سفيا

 بن وهب حدثه عن أبي أيوب األنصاري : أن رسول هللا صلى

كراث  هللا عليه و سلم أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل أو

أن يأكله فلم ير فيه أثر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأبى

ل ؟ فقال له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ما منعك أن تأك

ى هللا فقال : لم أر أثرك فيه يا رسول هللا فقال رسول هللا صل

 عليه و سلم أستحي من مالئكة هللا و ليس بمحرم 

 
 

ني وسفيان بن وهب وهو الخوالقال األلباني : إسناده صحيح  

 له صحبة
 
 

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

 

[   86صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رك اب الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم خص بتب

المالئكة أكلهن لمناجاة  

 
 

ى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو قدامة و زياد بن يحي - 1671

اال : ثنا سفيان قال أبو قدامة قال :ق  

د عن أبيه دثني عبيد هللا و قال زياد : عن عبيد هللا بن أبي يزيح

م عن أم أيوب قالت : نزل علينا النبي صلى هللا عليه و سل

يه قال فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول فلما وضع بين يد

و  يألصحابه : كلوا فإني لست منكم إني أخاف أن أوذي صاحب
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ل قال أبو قدامة عن أم أيوب نزلت عليها فحدثتني قالت : نز

 علينا 

 
 

ن لكن قال األلباني : أبو يزيد هو المكي لم يوثقه غير ابن حبا 

 الحديث قوي بما قبله
 
 

اب الرخصة في أكله عند الضرورة و الحاجة إليهب  

 
 

عن  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا وكيع - 1672

سليمان بن المغيرة عن حميد بن هالل عن أبي بردة عن 

 عليه المغيرة بن شعبة قال : أكلت ثوما ثم أتيت النبي صلى هللا

فوجد  و سلم فوجدته قد سبقني بركعة فلما صلى قمت أقضي

تى ريح الثوم فقال : من أكل هذه البقلة فال يقربن مسجدنا ح

هللا ـ  يا رسول يذهب ريحها فلما قضيت الصالة أتيته فقلت :

هال صلى هللا عليه و سلم ـ إن لي عذرا ناولني يدك فوجدته س

ا : فناولني يده فأدخلتها من كمي إلى صدري فوجده معصوب

 فقال : إن لك عذرا 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   87صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب صالة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلكب  
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 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزيز األيلي أن - 1673

 سالمة حدثهم عن عقيل أخبرني محمد بن مسلم أن محمود بن

دا الربيع األنصاري أخبره قال : قال لي عتبان بن مالك : فغ

لنهار و بكر حين ارتفع ارسول هللا صلى هللا عليه و سلم و أب

يجلس  فأستأذن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأذنت له فلم

ال : حتى دخل البيت ثم قال : أين تحب أن أصلي في بيتك ؟ ق

ليه و فأشرت له إلى ناحية البيت فقام رسول هللا صلى هللا ع

 سلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم

 
 

د في الجماعة في غير رمضان ضاب صالة التطوع بالليل ب

 مذهب من كره ذلك

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1674

ن سعيد حدثني يحيى بن بكير حدثني الليث عن خالد بن زيد ع

و هو ابن أبي هالل عن عمرو بن أبي سعيد أنه قال : دخلت 

دناه وجعلى جابر بن عبد هللا أنا و أبو سلمة بن عبد الرحمن ف

لى هللا قائما يصلي فذكر الحديث و قال : أقبلنا مع رسول هللا ص

 عليه و سلم حتى إذا كنا بالسقيا أو بالقاحة قال : أال رجل

ا في ينطلق إلى حوض األياية فيمدره و ينزع فيه و ينزع لن

ر : أنا أسقيتنا حتى نأتيه فقلت : أنا رجل و قال جابر بن صخ

حتى أتيناها أصيالرجل فخرجنا على أرجلنا   

ر مدرنا الحوض و نزعنا فيه ثم وضعنا رؤوسنا حتى أبهاف

ازعه الليل أقبل رجل حتى وقف على الحوض فجعلت ناقته تن

 على الحوض و جعل ينازعها زمامها ثم قال : أتأذنان ثم أشرع
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أبينا أنت ؟ فإذا هو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلنا : نعم ب

بد هللا فشربت حتى ثملت ثم قال لنا جابر بن ع و أمنا فأرخى لها

جته : فدنا حتى أناخ بالبطحاء التي بالعرج فخرج لبعض حا

اره فصببت له وضوءا فتوضأ فالتحف بإزاره فقمت عن يس

ول هللا فجعلني عن يمينه ثم أتاه نخر فقام عن يساره فتقدم رس

كعة صلى هللا عليه و سلم يصلي و صلينا معه ثالث عشرة ر

 بالوتر

قام ال أبو بكر : أخبار ابن عباس : بت عند خالتي ميمونة فق

  النبي صلى هللا عليه و سلم يصلي بالليل من هذا الباب

 
 

عرفه قال األلباني : رجاله ثقات غير عمرو بن أبي سعيد فلم أ 

 على أن ابن أبي هالل كان اختلط

 
 

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

 

[   88صفحة  - 3خزيمة    ] جزء صحيح ابن    

 
 

اب الوتر جماعة في غير رمضانب  

 
 

:  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان قال - 1675

رنا قال الشافعي أخبرنا مالك و ثنا يونس بن عبد األعلى أخب

ابن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن 

 ت عند ميمونة أم المؤمنين و هيابن عباس أنه أخبره : أنه با

لى خالته فاضطجعت في عرض الوساد و اضطجع رسول هللا ص

ل أو هللا عليه و سلم و أهله في طولها فنام حتى انتصف اللي
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 عليه و قبله بقليل أو بعده بقليل استيق  رسول هللا صلى هللا

يم من سلم فجلس يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر اآليات الخوات

 ل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسنسورة ن

وضع وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس : فقمت إلى جنبه ف

أخذ  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يده اليمنى على رأسي و

فتين ثم بأذني اليمنى ففتلها و صلى ركعتين ثم ركعتين خفي

 خرج فصلى الصبح

ذا حديث الربيعه  

 
 

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

 

[   89صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب ـ صالة النساء في الجماعةج  

 
 

اب إمامة المرأة النساء في الفريضةب  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر علي نا عبد هللا - 1676

ا و بن داوود عن الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيه

 عبد الرحمن بن خالد عن أم ورقة : أن نبي هللا صلى هللا عن

ها أن عليه و سلم كان يقول : انطلقوا بنا نزور الشهيدة و أذن ل

تؤذن لها و أن تؤم أهل دارها في الفريضة و كانت قد جمعت 

 القرنن 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   
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اب اإلذان للنساء في إتيان المساجدب  

 
 

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

 

[   90صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ن - 1677

نا سفيان قال : حفظته من الزهري و ثنا علي بن خشرم أخبر

حمن قاال ابن عيينة و حدثنا يحيى بن حكيم و سعيد بن عبد الر

بي هري عن سالم عن أبيه : يبلغ به الن: ثنا سفيان عن الز

صلى هللا عليه و سلم قال : إذا أستأذنت أحدكم امرأته إلى 

 المسجد فال يمنعها

: قال  ال علي : قال سفيان : نرى أنه بالليل و قال عبد الجبارق

افع بالليل سفيان : يعني بالليل و قال سعيد : قال سفيان : قال ن

نما هو ان رجل فحدثنا عن نافع إو قال يحيى بن حكيم قال سفي

 بالليل
 
 

اب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليلب  

 
 

بي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرني أ - 1678

ى هللا ثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صل

 عليه و سلم قال : ال تمنعوا نسائكم المساجد بالليل

 
 

ب األمر بخروج النساء إلى المساجد تفالتاب  
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ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا محمد ب - 1679

مرو عمرو و ثنا أبو سعيد األشج ثنا ابن إدريس ثنا محمد بن ع

 عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه و

ن جن إذا خرجسلم قال : ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا و ليخر

 تفالت 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   91صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرةب  

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار و يحيى ب - 1680

ر بن عبد د ثنا ابن عجالن عن بكيحكيم قاال : ثنا يحيى بن سعي

 بن هللا ابن األشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد هللا

مسعود : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : إذا شهدت 

 إحداكن المسجد فال تمس طيبا و قال يحيى بن حكيم قال :

لمحدثني بكير و قال : إنها سمعت النبي صلى هللا عليه و س  

 
 

لي  في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها و اب التغب

من  و الدليل على أن اسم الزاني قد يقع تسمية فاعلها زانية

ى أن يفعل فعال ال يوجد ذلك الفعل جلدا و ال رجما مع الدليل عل

علتان ال التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت ال
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ماها ليوجد ريحها قد سالجتماع االسم إذ المتعطرة التي تخرج 

لدا و النبي صلى هللا عليه و سلم زانية و هذا الفعل ال يوجب ج

لزانية ال رجما و لو كان التشبيه بكون االسم على االسم لكانت ا

ما بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج و لكن ل

ن كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أ

ي من يقع عليه اسم زان و زانية بغير جماع بالفرج فيحكم ل

 الفرج بجلد و ال رجم
 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا  - 1681

ن النضر ابن شميل عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم ب

ه و قيس عن أبي موسى األشعري : عن النبي صلى هللا علي

ها رت على قوم ليجدوا ريحسلم قال : أيما امرأة استعطرت فم

 فهي زانية و كل عين زانية 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

في اب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد و نب

صلت قبل أن تغتسل قبول صالتها إن  

 
 

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

 

[   92صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن - 1682

إبراهيم المصري نا عمرو بن هاشم ـ يعني البيروني ثنا 
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األوزاعي حدثني موسى بن يسار عن أبي هريرة قال : مرت 

دين بأبي هريرة امرأة و ريحها تعصف فقال لها : إلى أين تري

عم : قالت : ن يا أمة الجبار ؟ قالت : إلى المسجد قال : تطيبت ؟

 عليه قال : فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول هللا صلى هللا

د و و سلم يقول : ال يقبل هللا من امرأة صالة خرجت إلى المسج

 ريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل 

 
 

موسى  قال األلباني : حديث حسن رجاله ثقات لكنه منقطع بين 

ى ريق مولبن يسار وهو األردني وأبي هريرة لكن يتقوى بط

 ابن أبي رهم

وأبا داود  464و  246/  2ال األعظمي : انظر المسند ق

4174 

 
 

جد إن اب اختيار صالة المرأة في بيتها على صالتها في المسب

 فإني ال أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة و ال ثبت الخبر

 جرح و ال أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من

سمع قتادة خبره من مورق عن أبي األحوص  ابن عمر و ال هل

ه أم ال بل كأني ال أشك أن قتادة لم يسمع من أبي األحوص ألن

ص أدخل في بعض أخبار أبي األحوص بينه و بين أبي األحو

هما مورقا و هذا الخبر نفسه أدخل همام و سعيد بن بشير بين

 مورقا

 
 

ألعلى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد ا - 1683

 أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح

ى حدثه عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صل
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ير هللا عليه و سلم : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : خ

 مساجد النساء قعر بيوتهن 

 
 

قال األلباني : حديث حسن يشهد له ما يأني   

 
 

أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد أخبرنا  - 1684

زيد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون و حدثنا محمد بن رافع عن ي

بن أخبرنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ا

ا عمر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ال تمنعو

عمر ن نساءكم المساجد و بيوتهن خير لهن فقال ابن لعبد هللا ب

سول : بلى و هللا لنمنعهن فقال ابن عمر : تسمعني أحدث عن ر

ظا هللا صلى هللا عليه و سلم و تقول ما تقول ؟ ! جميعهما لف

 واحدا

خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال و ثنا الحسن بن محمد نا أ

 إسحاق بن يوسف األزرق ثنا العوام بهذا اإلسناد بنحوه 
 
 

ثابت  يح لوال عنعنة حبيب بن أبيقال األلباني : إسناده صح 

 لكن الحديث صحيح بشواهده
 
 

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

 

[   93صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا عمرو ب - 1685

عاصم ثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي األحوص عن عبد 
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ة ن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : إن المرأة عورهللا : ع

ها فإذا خرجت استشرفها الشيطان و أقرب ما تكون من وجه رب

 و هي في قعر بيتها 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام ثنا  - 1686

 األحوصالمعتمر قال : سمعت أبي يحدثه عن قتادة عن أبي 

لم عن عبد هللا بن مسعود : عن رسول هللا صلى هللا عليه و س

 أنه قال : المرأة عورة و إنها إذا خرجت استشرفها الشيطان و

ال إنها ال تكون إلى وجه هللا أقرب منها في قعر بيتها أو كما ق  

 
 

: رواه  35/  2قال األعظمي : قال الهيثمي في المجمع  

اله موثقونالطبراني في الكبير ورج  

 
 

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

 

[   94صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا محمد ب - 1687

 عثمان ـ يعني الدمشقي ـ ثنا سعد بن بشير عن قتادة عن

ليه مورق عن أبي األحوص عن عبد هللا : أن النبي صلى هللا ع

 و سلم قال بمثله

 قال أبو بكر و إنما قلت : و ال هل سمع قتادة هذا الخبر عن و

ن أبي األحوص لرواية سليمان التيمي هذا الخبر عن قتادة ع
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 أبي األحوص ألنه أسقط مورقا من اإلسناد و همام و سعيد بن

حته بشير أدخال في اإلسناد مورقا و إنما شككت أيضا في ص

سماع قتادة هذا الخبر من مورقألني ال أقف على   

 
 

ها إن اب اختيار صالة المرأة في بيتها على صالتها في حجرتب

هذا الخبر من مورق كان قتادة سمع  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار حدثني  - 1688

 عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي

ال : صلى هللا عليه و سلم ق األحوص عن عبد هللا : عن النبي

 صالة المرأة في بيتها أعظم من صالتها في حجرتها 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

و  اب اختيار صالة المرأة في حجرتها على صالتها في دارهاب

لى قومها على صالتها في مسجد النبي ص صالتها في مسجد

 صلى هللاهللا عليه و سلم و إن كانت صالة في مسجد النبي 

ل عليه و سلم تعدل ألف صالة في غيرها من المساجد و الدلي

دي هذا على أن قول النبي صلى هللا عليه و سلم صالة في مسج

أفضل من ألف صالة فيما سواه من المساجد أراد به صالة 

 الرجال دون صالة النساء
 
 

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

 

[   95صفحة  - 3ء صحيح ابن خزيمة    ] جز   
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أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم  - 1689

 الغافقي ثنا ابن وهب عن داود بن قيس عن

بد هللا بن سويد األنصاري عن عمته امرأة أبي حميد ع

: يا  الساعدي : أنها جاءت النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت

ال : لصالة معك فقرسول هللا صلى هللا عليه و سلم إني أحب ا

ر من قد علمت أنك تحبين الصالة معي و صالتك في بيتك خي

في  صالتك في حجرتك و صالتك في حجرتك خير من صالتك

دارك و صالتك في دارك خير من صالتك في مسجد قومك و 

ت صالتك في مسجد قومك خير من صالتك في مسجدي فأمر

 فكانتفبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها و أظلمه 

 تصلي فيه حتى لقيت هللا عز و جل 
 
 

قال األلباني : حديث حسن   

لى رجم المصنف عيه : باب اختيار صالة المرأة في حجرتها عت

ي صالتها في دارها وصالتها في مسجد قومها على صالتها ف

جد مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم وإن كانت صالة في مس

ن ف صالة في غيرها مالنبي صلى هللا عليه وسلم تعدل أل

صالة  المساجد والدليل على أن قول النبي صلى هللا عليه وسلم

 في مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من المساجد

 أراد به صالة الرجال دون صالة النساء

افي أن تعقبه األلباني قائال : بل يشمل النساء أيضا وال ينف

ة في ا صلى النافلصالتهن في بيوتهن أفضل ومثله الرجل إذ

ته مسجده صلى هللا عليه وسلم له الفضل المذكور لكن صال

 إياها قي البيت أفضل فتأمل
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هااب اختيار صالة المرأة في مخدعها على صالتها في بيتب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى ثنا عمرو بن  - 1690

بد عاصم ثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي األحوص عن ع

ي هللا : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : صالة المرأة ف

فضل مخدعها أفضل من صالتها في بيتها و صالتها في بيتها أ

 من صالتها في حجرتها

 
 

اب اختيار صالة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمةب  

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا  - 1691

أبو معاوية عن إبراهيم الهجري عن أبي محمد بن عيسى نا 

ال : األحوص عن عبد هللا : عن النبي صلى هللا عليه و سلم ق

تها إن أحب صالة تصليها المرأة إلى هللا في أشد مكان في بي

 ظلمة 

 
 

قال األلباني : حسن بما بعده   

 
 

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

 

[   96فحة ص - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 وروى عبد هللا بن جعفر و في القلب منه رحمه هللا - 1692

 قال : أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
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ليها : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إن إحب صالة تص

 المرأة إلى هللا أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة

  بن جعفر دثناه علي بن حجر نا عبد هللاح

 
 

قال األلباني : حسن بما قبله   

 
 

و  اب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمةب

ال إذا كانت متباعدة عن صفوف الرج الدليل على أن صفوفهن

 كانت أفضل

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد  - 1693

ال : أبي هريرة ق العزبز ثنا العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن

ال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : خير صفوف الرج

أولها و شرها نخرها و خير صفوف النساء نخرها و شرها 

 أولها 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

فن اب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال إذا خب

الرجال إذا سجد الرجال أمامهن رؤية عورات  

 
 

نى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المث - 9316

بن أبي  حدثني الضحاك بن مخلد أخبرنا سفيان حدثني عبد هللا

ال بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال : ق

جد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : يا معشر النساء إذا س
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 مم ذاك ؟ قال : من الرجال فاحفظوا أبصاركن قلت لعبد هللا :

 ضيق األزر 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   97صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه أبو يحيى محمد بن عب - 1694

 الرحيم أخبرنا أبو عاصم : بمثله و قال :

عورات الرجال فذكر الحديث احفظوا أبصاركم منف  

 
 

ع اب الزجر عن رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا صلين مب

ن الرجال جلوسا إذا ضاقت أزرهم فخيف أ الرجال قبل استواء

 يرى النساء عوراتهم
 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ ثنا بشر ـ - 1695

 إسحاق ـ عنيعني ابن المفضل ـ ثنا عبد الرحمن ـ و هو ابن 

أبي حازم عن سهل بن سعد قال : كن النساء يؤمرن في 

فعن الصالة على عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن ال ير

 رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب

ال أبو بكر : خبر الثوري عن أبي حازم خرجته في كتاب ق

 الكبير في أبواب اللباس في الصالة 
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واب قباحة الثياب " قال األلباني : كذا األصل ولعل الصمن "  

 " ضيق " كما في البخاري والمسند

 
 

لفه اب التغلي  في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خب

نساء إذا أراد النظر إليهن أو إلى بعضهن و الدليل على أن 

صالته المصلي إذا نظر إلى خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي الجهضمي - 1696

عن  أخبرنا نوح ـ يعني ابن قيس الحداني ـ ثنا عمرو بن مالك

 أبي الجوزاء عن ابن عباس قال : كانت تصلي خلف رسول هللا

صلى هللا عليه و سلم امرأة حسناء من أحسن الناس فكان 

بعضهم  يستأخر بعض القوم يتقدم في الصف األول لئال يراها و

 حتى يكون في الصالة المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه

 و لقد علمنا المستقدمين }فأنزل هللا عز و جل في شأنها : 

  {منكم و لقد علمنا المستأخرين 

 
 

 قال األلباني : إسناده صحيح وقد صححه أيضا ابن حبان 

ا والحاكم والذهبي وغيرهم ومن أعله بالغرابة والنكارة فم

2472أصاب انظر الصحيحة   

 
 

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

 

[   98صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى نا نوح بن قيس  - 1697
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 الحداني : فذكر معنى الحديث بهذا المعنى

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر ناه الفضل بن يعقوب نا نوح ع و

 عمرو بن مالك بنحوه

 
 

ذا اب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إب

نفسادهن في الخروج إلى المساجد و ظن البيقي كن ال يخاف  

 
 

د أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا حما - 1698

كالهما  ـ يعني ابن يزيد ـ و ثنا عبد الجبار بن العالء نا سفيان

 يحيى و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة قال :عن 

ي حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة قالت : سمعت عائشة رض

ما  هللا عنها تقول : لو رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني 

الت أسرائيل فقلت : ما هذه ؟ أو منعت نساء بني إسرائيل ؟ ق

 نعم

 ذا حديث عبد الجبار و قال أحمد في حديثه : قلت لعمرة : وه

 منع نساء بني إسرائيل ؟

 
 

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

 

[   99صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن اب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعب

 المساجد
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أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد  أنا أبو طاهر نا - 1699

ا أبو الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن الريان االيادي ثن

يه و نضرة عن أبي سعيد الخدري : أن رسول هللا صلى هللا عل

قوا سلم ذكر الدنيا فقال : إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها و ات

ين لتالنساء ثم ذكر نسوة ثالثا من بني إسرائيل امرأتين طوي

و  تعرفان و امرأة قصيرة ال تعرف فاتخذت رجلين من خشب

فا صاغت خاتما فحشته من أطيب الطيب المسك و جعلت له غل

ال فإذا مرت المسجد أو بالمأل قالت به ففتحته ففاح ريحه ق

ثة شيئا المستمر بخنصره اليسرى فأشخصها دون أصابعه الثال

 و قبض الثالث 

 
 

حقال األعظمي : إسناده صحي   

 
 

أخبرنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن  - 1700

ـ  العالء حدثنا سفيان ثنا األعمش عن عمارة ـ و هو ابن عمير

ى عن عبد الرحمن بن يزيد : أن عبد هللا بن مسعود كان إذا رأ

 النساء قال : أخروهن حيث جعلهن هللا و قال : إنهن مع بني

تطال المرأة تلبس القالب ف إسرائيل يصففن مع الرجال كانت

 لخليلها فسلطت عليهن الحيضة و حرمت عليهن المساجد و

 كان عبد هللا إذا رنهن قال : أخروهن حيث جعلهن هللا

ال أبو بكر : الخبر موقوف غير مسند ق  

 
 

 قال األلباني : إسناده صحيح موقوف ويبدو أن في المتن 

 سقطا
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 رار إذا كان المماليك أقرأاب الرخصة في إمامة المماليك األحب

 من األحرار

 
 

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

 

[   100صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الم أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا س - 1701

دري بن نوح أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخ

مهم يه و سلم قال : إذا اجتمع ثالثة أ: عن النبي صلى هللا عل

 أحدهم و أحقهم باإلمامة أقرؤهم

عيد ال أبو بكر : في هذا الخبر قتادة عن أبي نضرة عن أبي سق

إذا  و خبر أوس بن ضمعج عن أبي مسعود داللة على أن العبيد

 كانوا أقرأ من األحرار كانوا أحق باإلمامة إذ النبي صلى هللا

في الخبر حرا دون مملوك عليه و سلم لم يستثن  

 
 

اب الصالة جماعة في األسفارب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد ـ  - 1702

ن يعني ابن جعفر ـ نا شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث ع

 حارثة بن وهب الخزاعي قال : صلى بنا رسول هللا صلى هللا

كعتينعليه و سلم بمنى أكثر ما كنا و نمنه ر  

 
 

اب الصالة جماعة بعد ذهاب وقتهاب  
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ـ  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى - 1703

ن أبي يعني ابن سعيد ـ و عثمان ـ يعني ابن عمر ـ قاال : ثنا اب

د ذئب عن سعيد بن أبي سعد عن عبد الرحمن بن أبي سعي

كان  حتىالخدري عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الصالة 

فى و ك }بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا و ذلك قوله : 

 فدعا رسول هللا {هللا المؤمنين القتال و كان هللا قويا عزيزا 

 صلى صلى هللا عليه و سلم بالال فأقام الصالة فصلى رسول هللا

لى هللا عليه و سلم الظهر كأحسن ما كان يصليها ثم أقام فص

صلى ام فصلى المغرب مثل ذلك ثم أقام فالعصر مثل ذلك ثم أق

{ا فرجاال أو ركبان }العشاء كذلك قبل أن تنزل صالة الخوف   

في  ال أبو بكر : قد خرجت إمامة النبي صلى هللا عليه و سلمق

 صالة الفجر بعد طلوع الشمس ليلة ناموا عن الصالة حتى

طلعت الشمس فيما مضى من هذا الكتاب و هو من هذا الباب 

  أيضا

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   101صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الجمع بين الصالتين في الجماعة في السفرب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1704

ي المكي عن أب أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير
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 الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل أخبره : أنهم خرجوا

ل هللا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عام تبوك فكان رسو

و  صلى هللا عليه و سلم يجمع بين الظهر و العصر و المغرب

صر العشاء قال : فأخر الصالة يوما ثم خرج فصلى الظهر و الع

ر فصلى المغرب و العشاء جميعا فذكجميعا ثم دخل ثم خرج 

 الحديث
 
 

خروجاب األمر بالفصل بين الفريضة و التطوع بالكالم أو الب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر نا  - 1705

حجاج بن محمد عن ابن جريج ثنا عمر بن عطاء و ثنا محمد 

ن ببن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمر 

 عطاء بن أبي الخوار و ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد

 حدثني ابن جريج عن عمر بن عطاء قال : أرسلني نافع بن

ليت جبير إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال : نعم ص

سل الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما سلم قمت أصلي فأر

ال أن ا بصالة إإلي فأتيته فقال : إذا صليت الجمعة فال تصله

بذلك تخرج أو تتكلم فإن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر  

قال ابن رافع و عبد الرحمن : أمر بذلك أال توصل صالة  و

 بصالة حتى تخرج أو تتكلم

ال أبو بكر : عمر بن عطاء بن أبي الخوار هذا ثقة و اآلخر ق

 هو عمر بن عطاء تكلم أصحابنا في حديثه لسوء حفظه قد

وى ابن جريج عنهما جميعار  

 
 

-------------------------------------  
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[   102صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الةاب رفع الصوت بالتكبير و الذكر عند قضاء اإلمام الصب  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ن - 1706

ن أخبرني أبو معبد عن ابسفيان نا عمرو ـ و هو ابن دينار ـ 

 عباس قال : كنت أعرف انقضاء صالة رسول هللا صلى هللا

 عليه و سلم بالتكبير

 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن مهدي ثنا عب - 1707

د الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معب

ف أخبره عن ابن عباس : أن رفع الصوت بالذكر حين ينصر

ممن المكتوبة كان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سل  

ال ابن عباس : فكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعتهق  

 
 

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

 

[   103صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ه و من اب نية المصلي بالسالم من عن يمينه إذا سلم عن يمينب

سلم عن يساره له إذاعن شما  

 
 

كيع أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا و - 1708

ال : عن مسعر عن عبيد هللا بن القبطية عن جابر بن سمرة ق
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ر أحدنا كنا إذا صلينا خلف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أشا

 إلى أخيه بيده عن يمينه و عن شماله فلما صلى رسول هللا

ناب عليه و سلم قال : ما بال أحدكم يفعل هذا كأنها أذصلى هللا 

 خيل شمس ؟ ! إنما يكفي أحدكم أو ال يكفي أحدكم أن يقول

لم هكذا ـ و وضع يده على فخده اليمنى و أشار بإصبعه ـ ثم س

 على أخيه من عن يمينه و من عن شماله

 
 

اب سالم المأموم من الصالة عند سالم اإلمامب  

 
 

يمان طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا سل أنا أبو - 1709

ال بن داوود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ق

لى : أخبرنا محمود بن الربيع األنصاري أنه عقل رسول هللا ص

لم هللا عليه و سلم و عقل مجة رسول هللا صلى هللا عليه و س

د أنه من دلو من بئر كانت في دارهم في وجهه فزعم محمو

سمع عتبان بن مالك األنصاري ـ و كان ممن شهد بدرا مع 

ومي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ـ يقول : كنت أصلي لق

ال : بني سالم فكان يحول بيني و بينهم واد إذا جاءت األمطار ق

هللا  فشق علي أن أجتازه قبل مسجدهم فجئت رسول هللا صلى

ي من بصري و إن الواد عليه و سلم فقلت له : إني قد أنكرت

شق الذي يحول بيني و بين قومي يسيل إذا جاءت األمطار في

لى علي أن أجتازه فوددت أنك تأتيني فتصلي من بيتي مص

فعلأتخذه مصلى فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : سأ  

د ما غدا علي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و أبو بكر بعف

لم ي رسول هللا صلى هللا عليه و سامتد النهار فاستأذن عل

بيتك  فأذنت له فلم يجلس حتى قال : أين تحب أن أصلي لك في

This file was downloaded from QuranicThought.com



ول ؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رس

كعتين ثم هللا صلى هللا عليه و سلم فكبر و صففنا وراءه فركع ر

 سلم و سلمنا حين سلم

 
 

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

 

[   104صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب رد المأموم إذا سلم اإلمام عند انقضاء الصالةب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن المستمر  - 1710

ؤ و ثنا البصري نا عبد األعلى بن القاسم أبو بشر صاحب اللؤل

بد عمحمد بن يزيد بن عبد الملك األسفاطي البصري حدثني 

ن األعلى بن القاسم نا همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن ع

م سمرة قال : أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن نسل

 على أيماننا و أن يرد بعضنا على بعض

ال محمد بن يزيد : و أن يسلم بعضنا على بعضق  

اد إبراهيم قال همام : يعني في الصالة ز  

 
 

يعيف لعنعنة الحسن وهو البصرقال األلباني : إسناده ض   

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عثمان الدمشقي - 1711

ندب ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن ج

متنا قال : أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن نرد على أئ

 السالم و أن نتحاب و أن يسلم بعضنا على بعض
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حية و إذا حييتم بت }هللا تبارك و تعالى :  ال أبو بكر : قالق

م و في خبر جابر بن سمرة : ث {فحيوا بأحسن منها أو ردوها 

ام يسلم على من يمينه و على من عن شماله داللة على أن اإلم

س يسلم من الصالة عند انقضائها على من عن يمينه من النا

هإذا سلم عن يمينه و على من عن شماله إذا سلم عن شمال  

 وإذا }هللا عز وجل أمر برد السالم على المسلم في قوله :  و

فواجب على  {حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها 

المأموم رد السالم على اإلمام إذا سلم على المأموم عند 

 انقضاء الصالة 
 
 

عد بن قال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وفي هذا س 

 بشير وفيه ضعف
 
 

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

 

[   105صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم اب إقبال اإلمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه و يسرة إذا سب

عن شماله و فيه دليل أيضا أن اإلمام إذا سلم عن يمينه و 

 المأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره
 
 

د هللا نا أبو بكر نا عتبة بن عبد هللا نا عبأنا أبو طاهر  - 1712

ر بن مبارك نا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عام

 بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : رأيت النبي صلى هللا

خده عليه و سلم يسلم عن يمينه و عن يساره حتى يرى بياض  
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قال الزهري : لم يسمع هذا من حديث رسول هللا فقال ف

ه ؟ قال ل : أكل حديث النبي صلى هللا عليه و سلم سمعتإسماعي

فهذا  : ال قال فالثلثين ؟ قال : ال قال : فالنصف ؟ قال : ال قال

 في النصف الذي لم يسمع 
 
 

. وهو  قال األلباني : مصعب بن ثابت قال الحاف  : لين الحديث 

 عند مسلم وأحمد دون قصة الزهري

 
 

التي ال يتطوع بعدها اب انحراف اإلمام من الصالةب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا هشيم  - 1713

ري عن أخبرنا يعلي بن عطاء ثنا جابر بن يزيد بن األسود العام

ته أبيه قال : شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حج

ى قال : فصليت معه صالة الفجر في مسجد الخيف فلما قض

يثذا هو برجلين في نخر القوم فذكر الحدصالته و انحرف فإ  

 
 

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

 

[   106صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

منة أو اب تخيير اإلمام في االنصراف من الصالة أن ينصرف يب

 ينصرف يسرة
 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن  - 1714

ي بو أسامة عن األعمش ثنا عمارة بن عمير و ثنا علكريب نا أ
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ل و بن خشرم نا عيسى و ثنا هارون بن إسحاق ثنا ابن فضي

ر ثنا ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن األعمش و ثنا بندا

ابن أبي عدي قال : أنبأنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن 

عني د ـ يعمير و ثنا بشر بن خالد العسكري قال و أخبرنا محم

ابن جعفر ـ عن شعبة عن سليمان قال سمعت عمارة عن 

فسه األسود قال : قال عبد هللا : ال يجعلن أحدكم للشيطان من ن

ر ما جزءا ال يرى إال أن حقا عليه أن ينصرف إال عن يمينه أكث

هرأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ينصرف عن شمال  

 
 

ابله بعد السالم إذا لم يكن مقاب إباحة استقبال اإلمام بوجهه ب

قضيبعض صالة اإلمام فيكون مقابل اإلمام إذا قام ي من قد فاته  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا علي بن - 1715

نا مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال : صلى ب

علينا  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذات يوم فلما سلم أقبل

 بوجهه
 
 

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

 

[   107صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الزجر عن مبادرة اإلمام باالنصراف من الصالةب  

 
 

حجر  ثنا هارون بن إسحاق ثنا ابن فضيل ثنا علي بن - 1716

 ثنا علي بن مسهر كالهما عن المختار بن فلفل عن أنس بن
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يوم  صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذات مالك قال :

اس فلما انصرف من الصالة أقبل إلينا بوجهه فقال : أيها الن

قيام و ال أني إمامكم فال تسبقوني بالركوع و ال بالسجود و ال بال

سي بالقعود و ال باالنصراف و إني أراكم خلفي و ايم الذي نف

قال قلنا : يا  و لبكيتم كثيرابيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال 

جنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و ما رأيت ؟ قال : رأيت ال

 و النار

ذا حديث هارونه  

م يقل علي : و ال بالقعود قال : إني أراكم من أمامي و من ل

 خلفي

 
 

ا اب نهوض اإلمام عند الفراغ من الصالة التي يتطوع بعدهب

يكن خلفه نساءلبث إذا لم  ساعة يسلم من غير  

 
 

م قال حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا سعيد بن أبي مري - 1717

ة قال أخبرنا ابن فروخ و حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغير

روخ : ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا عبد هللا بن ف

 قال حدثني ابن جريح عن عطاء عن أنس بن مالك رضي هللا

  صلى هللا عليه و سلم أخف الناسعنه قال : كان رسول هللا

ه و صالة في إتمام قال : صليت مع رسول هللا صلى هللا علي

إذا سلم  سلم فكان ساعة يسلم يقوم ثم صليت مع أبي بكر فكان

من وثب مكانه كأنه يقوم عن رضف لم يذكر علي بن عبد الرح

 : كان أخف الناس صالة

روخر عبد هللا بن فال أبو بكر : هذا حديث غريب لم يروه غيق  
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-------------------------------------  

 

[   108صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ان اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما كب

إلمام يقوم ساعة يسلم إذا كان خلفه نساء و استحباب ثبوت ا

لرجالأن يلحقهم ا جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم ثنا - 1718

عثمان ابن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثني هند بنت 

ها : الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم أخبرت

 أن النساء كن في عهد النبي صلى هللا و سلم إذا سلمن من

من  ول هللا صلى هللا عليه و سلم والمكتوبة قمن و ثبت رس

سلم  صلى خلفه من الرجال فإذا قام رسول هللا صلى هللا عليه و

 قام الرجال
 
 

بل اب تخفيف ثبوت اإلمام بعد السالم لينصرف النساء قب

الجلوس بعد السالم الرجال و ترك تطويله  

 
 

يى أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم و يح - 1719

هري حكيم قاال : ثنا أبو دادو حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزبن 

ث عن و قال يحيى قال : ثنا ابن شهاب أخبرتني هند بنت الحار

من  أم سلمة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان إذا سلم

 الصالة لم يمكث إال يسيرا حتى يقوم

لنساء ال الزهري : فنرى ذلك ـ و هللا أعلم ـ أن ذاك ليذهب اق

This file was downloaded from QuranicThought.com



 قبل أن يخرج أحد من الرجال

ال يحيى بن حكيم : لم يلبث إال يسيراق  

 
 

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

 

[   109صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ط تاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرك

الكتاب الذي ذكرنا في أول  

 
 

ى يان أن هللا عز و جل فرضها علو الب اب ذكر فرض الجمعةب

هللا  من قبلنا من األمم و اختلفوا فيها فهدى هللا أمة محمد صلى

 }عليه و سلم خير أمة أخرجت للناس لها قال هللا عز و جل : 

ا إلى يا أيها الذين نمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعو

ز إن هللا عو هذا من الجنس الذي نقول  {ذكر هللا وذروا البيع 

ير و جل قد يوجب الفرض بشريطة و قد يجب ذلك الفرض بغ

لجمعة تلك الشريطة ألن هللا إنما أمر في هذه اآلية بالسعي إلى ا

 و قد ال يقدر الحر المسلم على المشي على القدم و هو قادر

على الركوب و إتيان الجمعة راكبا و هو مالك لما يركب من 

با ه إذا قدر على إتيان الجمعة راكالدواب و الفرض ال يزول عن

 و إن كان عاجزا عن إتيانها ماشيا

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ث - 1720

سفيان نا أبو الزناد عن األعرج عن أبي هريرة و عن ابن 

م و طاووس عن أبيه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سل
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لزناد المخزومي ثنا سفيان عن أبي ا ثنا سعيد بن عبد الرحمن

عن األعرج عن أبي هريرة و عن ابن طاووس عن أبيه عن 

نا أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و ث

ي يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أب

الزناد عن األعرج عن أبي هريرة عن رسول هللا صلى هللا 

امة قال : نحن اآلخرون و نحن السابقون يوم القي عليه و سلم

ا اليوم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا و أوتيناه من بعدهم ثم هذ

وم الجمعة الذي كتبه هللا عليهم فاختلفوا فيه فهدانا هللا ـ يعني ي

 ـ الناس لنا تبع فيه اليهود غدا و النصارى بعد غد

: و إن هذا اليوم الذي ذا حديث المخزومي و قال عبد الجبار ه

هم اختلفوا فيه و قال مرة : ثم هذا اليوم الذي كتبه هللا علي

 اختلفوا فيه

يهفي حديث مالك هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا ف و  

بر معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة من هذا البابخ  

 
 

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

 

[   110صفحة  - 3] جزء صحيح ابن خزيمة       

 
 

ال و اب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون األطفب

ز هذا من الجنس الذي نقول : إنه من األخبار المعللة الذي يجو

 القياس عليه قد بينته في عقب الخبر
 
 

أبان  أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن - 1721

ثني ر ثنا المفضل بن فضالة حدالمصري ثنا يحيى بن بكي
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 عياش بن عباس و ثنا محمد بن علي بن حمزة ثنا يزيد بن

ن خالد ـ و هو ابن موهب ـ ثنا المفضل بن فضالة عن عياش ب

ع عن عباس القتباني عن بكير بن عبد هللا بن األشج عن ناف

:  ابن عمر عن حفصة : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال

ح الجمعة و على كل من راح الجمعة الغسلعلى كل محتلم روا  

ال أبو بكر : هذه اللفظة : على كل محتلم رواح الجمعةق  

شبيه ن اللف  الذي نقول : إن األمر إذا كان لعلة فالتمثيل و التم

لى هللا به جائز متى كانت العلة قائمة فاألمر واجب ألن النبي ص

عة ألن عليه و سلم إنما علم أن على المحتلم رواح الجم

 االحتالم بلوغ فمتى كان البلوغ و إن لم يكن احتالم و كان

ن البلوغ بغير احتالم ففرض الجمعة واجب على كل بالغ و إ

ى كان بلوغه بغير احتالم و لو كان على غير أصلنا و كان عل

كون أصل من خالفنا في التشبيه و التمثيل و زعم أن األمر ال ي

ثين ن من بلغ عشرين سنة و ثاللعلة و ال يكون إال تعبدا لكا

سنة و هو حر عاقل فسمع األذان للجمعة في المصر أو هو 

لم على باب المسجد لم يجب عليه رواح الجمعة إن لم يكن احت

 ألن النبي صلى هللا عليه و سلم أعلم أن رواح الجمعة على

ال يحتلم المحتلم ! و قد يعيش كثير من الناس السنين الكثيرة ف

و إذا بلغ األطفال منكم الحلم  }ا كقوله عز و جل : أبدا و هذ

ز و فإنما أمر هللا ع {فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 

ز جل باالستئذان من قد بلغ الحلم إذ الحلم بلوغ و لو لم يج

يحتلم لم  الحكم بالتشبيه و النظير كان من بلغ ثالثين سنة و لم

سلم :  نبي صلى هللا عليه ويجب عليه االستئذان و هذا كخبر ال

تلم و رفع القلم عن ثالثة قال في الخبر : و عن الصبي حت يح

 من لم يحتلم و بلغ من السن ما يكون إدراكا من غير احتالم
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نما أراد فالقلم عنه غير مرفوع إذ النبي صلى هللا عليه و سلم إ

إن  بقوله : حتى يحتلم أن االحتالم بلوغ فمتى كان البلوغ و

عد بغير احتالم فاحكم عليه و القلم جار عليه كما يكون ب كان

 االحتالم 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح وحسنه المنذري   

 
 

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

 

[   112صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 و الدليل على أن هللا اب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساءب

ي خاطب باألمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها ف عز و جل

 { يا أيها الذين نمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة }قوله : 

الرجال دون النساء إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل و إن لم 

اء كاف يثبت فاتفق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النس

 من نقل خبر الخاص فيه

 
 

ع أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبان نا وكي أخبرنا - 1722

د حدثني إسحاق بن عثمان الكالبي حدثني إسماعيل بن عب

 لما الرحمن بن عطية األنصاري حدثتني جدتي : أن النبي هللا

سلم جمع نساء األنصار في بيت فأتانا عمر فقام على الباب ف

 عليه فرددنا عليه السالم فقال : أنا رسول رسول هللا صلى هللا

ايعن و سلم إليكن فقلنا مرحبا برسول هللا و رسوله قال : أتب

قالت فلنا  على أن ال تشركن باهلل شيئا و ال تسرقن و ال تزنين ؟
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و  : نعم فمددنا أيدينا من داخل البيت و مد يده من خارج قالت :

 أمرنا أن نخرج الحيض و العواتق في العيدين و نهينا عن

ذي جمعة علينا قال : قلت لها : ما المعروف ال اتباع الجناز و ال

 نهيتن عنه ؟ قالت : النياحة 
 
 

ا قال األلباني : إسماعيل بن عبد الرحمن لم يذكروا له راوي 

 غير إسحق بن عثمان فهو مجهول

 
 

ي أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيس - 1723

 : و لم يقل : ال ثنا أبو عاصم عن إسحاق بن عثمان : بنحوه

 تشركن باهلل شيئا
 
 

لم و اب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي صلى هللا عليه و سب

جمع بها أوال ذكر عدد من  

 
 

ـ  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى نا سلمة - 1724

د بن يعني ابن الفضل ـ نا محمد بن إسحاق قال : فحدثني محم

زري و ثنا الفضل بن يعقوب الجأبي أمامة بن سهل بن حنيف 

 ثنا عبد األعلى ثنا محمد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن

حنيف عن أبيه عن أبي أمامة قال الفضل : عن عبد الرحمن 

بن كعب بن مالك و قال محمد بن عيسى : عن ابن كعب بن 

نت مالك قال : كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره و ك

الجمعة فسمع األذان بها صلى على أبي إذا خرجت به إلى 

أمامة أسعد بن زرارة قال : فمكث حينا على ذلك ال يسمع 

ي : و األذان للجمعة إال صلى عليه و استغفر له فقلت في نفس
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هللا إن هذا لعجز بي حين ال أسأله ما له إذا سمع األذان 

 بالجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة ؟ قال : فخرجت

م الجمعة كما كنت أخرج به فلما سمع األذان بالجمعة به يو

ذا صلى على أبي أمامة و استغفر له فقلت له : يا أبت مالك إ

 سمعت األذان بالجمعة صليت على أبي أمامة ؟ قال : أي بني

يع كان أول من جمع بالمدينة في هزم بني بياضة يقال له نق

ث رجال هذا حديالخضمات قلت و كم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون 

 سلمة بن الفضل 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   113صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نة و اب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمديب

الذي جمع به ذكر الموضع  

 
 

نا محمد بن بشار ثنا أبو أنا أبو طاهر نا أبو بكر  - 1725

عامر ثنا إبراهيم ـ و هو ابن طهمان ـ عن أبي جمرة الضبعي 

 عن ابن عباس قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد

اثى من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مسجد عبد القيس بجو

 البحرين
 
 

لم اب ذكر من هللا عز و جل على أمة محمد صلى هللا عليه و سب
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د للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة فله الحم أمة أخرجت خير

هللا  كثيرا على ذلك إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض

ي ذلك عليهم و الدليل على أن الهداية هدايتان على ما بينته ف

كتاب أحكام القرنن أحدهما : هداية خاص ألوليائه دون أعدائه 

هللا عز و جل خص بها  من الكفار و هذه الهداية منها إذ

المؤمنين دون أهل الكتاب من اليهود و النصارى و الهداية 

ذلك  الثانية بيان للناس كلهم و هي عام ال خاص كما بينته في

 الكتاب
 
 

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

 

[   114صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قي ا عيسى بن إبراهيم الغافأنا أبو طاهر نا أبو بكر ن - 6172

عن  ثنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه

نا أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال و حدث

ا ابن محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرن

 أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول هللا

ى عليه و سلم قال : ما طلعت الشمس و ال غربت عل صلى هللا

يوم خير من يوم الجمعة هدانا هللا له و ضل الناس عنه و 

ارى يوم الناس لنا فيه تبع فهو لنا و اليهود يوم السبت و النص

يئا إال األحد إن فيه لساعة ال يوافقها مؤمن يصلي يسأل هللا ش

 أعطاه فذكر الحديث 
 
 

اده صحيحقال األعظمي : إسن   
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ماع أبواب فضل الجمعةج  

 
 

خلق اب في ذكر فضل يوم الجمعة وأنها أفضل األيام و فزع الب

ىالجن و اإلنس بذكر خبر مختصر غير متقص غير الثقلين  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا - 1727

حيى إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ و حدثنا محمد بن الوليد نا ي

من و ن محمد ـ يعني ابن قيس المدني ـ نا العالء بن عبد الرحب

ى حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر و حدثنا أبو موس

ال أبو حدثني محمد بن جعفر ثنا شعبة قال بندار عن العالء و ق

زيغ موسى قال : سمعت العالء و حدثنا محمد بن عبد هللا بن ب

عن  ح بن القاسم عن العالءثنا يزيد ـ يعني ابن زريع ـ نا رو

: ما  أبيه عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال

ة و تطلع الشمس بيوم وال تغرب أفضل أو أعظم من يوم الجمع

 ما من دابة ال تفزع ليوم الجمعة إال هذين الثقلين : الجن و

 اإلنس

 ال علي بن حجر و ابن بزيع و محمد بن الوليد : على يومق

ل و لم يشكوا أفض  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   115صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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الدليل  اب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها وب

هم على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوف

فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة من قيام الساعة  

 
 

ادي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المر - 1728

ن نا عبد هللا بن وهب قال و أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه ع

موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا 

فيه  م وصلى هللا عليه و سلم سيد األيام يوم الجمعة فيه خلق ند

ةأدخل الجنة و فيه أخرج منها و ال تقوم الساعة إال يوم الجمع  

ال أبو بكر : غلطنا في إخراج هذا الحديث ألن هذا مرسلق  

ان وسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة أبوه أبو عثمم

 التبان روى عن أبي هريرة أخبارا سمعها منه 
 
 

ي وسى بن أبقال األعظمي : إسناده ضعيف لألنقطاع بين م 

/  1عثمان وأبي هريرة كما بينه ابن خزيمة . وأخرجه الحاكم 
 من طريق الربيع بن سليمان وقال صحيح على شرط 277

 مسلم

ن ال األلباني : لكنه عنده موصول من رواية موسى بن عثماق

 عن أبيه عن أبي هريرة فاإلسناد حسن

 
 

 براهيمأخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن ا - 1729

الدروقي حدثنا محمد بن مصعب ـ يعني القرقسائي ـ ثنا 

 األوزاعي عن أبي عمار عن عبد هللا بن فروخ عن أبي هريرة

يه : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : خير يوم طلعت ف

الشمس يوم الجمعة فيه خلق ندم و فيه أدخل الجنة و فيه 
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 أخرج منها و فيه تقوم الساعة

لق ندم : قد اختلفوا في هذه اللفظة في قوله فيه خ ال أبو بكرق

 إلى قوله و فيه تقوم الساعة أهو عن أبي هريرة عن النبي

د صلى هللا عليه و سلم أو عن أبي هريرة عن كعب األحبار ؟ ق

ة خرجت هذه األخبار في كتاب الكبير من جعل هذا الكالم رواي

عن  من جعله من أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم و

كعب األحبار و القلب إلى رواية من جعل هذا الكالم عن أبي 

د هريرة عن كعب أميل ألن محمد بن يحيى حدثنا قال : نا محم

 بن يوسف : ثنا األوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي

 هريرة :

ه ير يوم تطلع فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ندم و فيخ

له :  ها و فيه تقوم الساعة قال قلتأسكن الجنة و فيه أخرج من

بل  أشيء سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ؟ قال :

 شيء حدثناه كعب

هكذا رواه أبان بن يزيد العطار و شيبان بن عبد الرحمن  و

 النحوي عن يحيى بن أبي كثير

م ال أبو بكر : و أما قوله : خير يوم طلعت فيه الشمس يوق

م ال هريرة عن النبي صلى هللا عليه و سل الجمعة فهو عن أبي

 شك و ال مرية فيه و الزيادة التي بعدها : فيه خلق ندم إلى

هللا  نخره هذا الذي اختلفوا فيه فقال بعضهم عن النبي صلى

 عليه و سلم و قال بعضهم : عن كعب

م ال أبو بكر : و أما قوله : خير يوم طلعت فيه الشمس يوق

م ال يرة عن النبي صلى هللا عليه و سلالجمعة فهو عن أبي هر

نخره  شك و المرية فيه و الزيادة التي بعدها : فيه خلق ندم إلى

ليه و هذا الذي اختلفوا فيه فقال بعضهم عن النبي صلى هللا ع
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 سلم و قال بعضهم : عن كعب 

 
 

لغلط كما قال األلباني : إسناده ضعيف القرقسائي صدوق كثير ا 

ثبات متن صحيح ثابت برواية الثقات واألفي التقريب لكن ال

18و  17الجمعة  -انظر مسلم   

. . " علق على قول المصنف : " قد اختلفوا في هذه اللفظة ..و

ي أم بقوله : والحديث كله صحيح مرفوعا بال ريب ويكف -الخ 

 مسلما أخرجه ... . الخ

 
 

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

 

[   116صفحة  - 3] جزء   صحيح ابن خزيمة     

 
 

 اب صفة يوم الجمعة و أهلها إذا بعثوا يوم القيامة إن صحب

النفس من هذا اإلسناد الخبر فإن في  

 
 

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

 

[   117صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو جعفر محمد بن أبي  - 1730

الهيثم بن  الحسن السمناني ثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني

وسف حميد و حدثني زكريا بن يحيى بن أبان نا عبد هللا بن ي

ثنا الهيثم أخبرني أبو معبد ـ و هو حفص بن غيالن ـ عن 

 طاوس عن أبي موسى األشعري قال : قال رسول هللا صلى هللا

ها و القيامة على هيئت عليه و سلم : إن هللا يبعث األيام يوم

This file was downloaded from QuranicThought.com



يبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس 

تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم 

ال كالثلج بياضا و ريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جب

لوا الجنة الكافور ينظر إليهم الثقالن ما يطرقون تعجبا حتى يدخ

ن المحتسبونال يخالطهم أحد إال المؤذنو  

ذا حديث زكريا بن يحيى ه  

 
 

رواه  165 - 164/  2قال األعظمي : قال الهيثمي :  

يالن الطبراني في الكبير عن الهيثم بن حميد عن حفص بن غ

 وقد وثقهما قوم وضعفهما نخرون وهما محتج بهما

 
 

اب ذكر الساعة التي فيها خلق هللا ندم من يوم الجمعةب  

 
 

 هر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بنأنا أبو طا - 1731

سن الحكم ثنا الحجاج قال : قال ابن جريج وحدثنا أبو علي الح

ج بن محمد الزعفراني و جماعة قالوا ثنا الحجاج عن ابن جري

ن أخبرني إسماعيل ابن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد هللا ب

 رافع ـ مولى أم سلمة ـ عن أبي هريرة قال : أخذ رسول هللا

وم صلى هللا عليه و سلم بيدي فقال : إن هللا خلق التربة ي

ثنين السبت و خلق فيها الجبال يوم األحد و خلق الشجر يوم اال

ث و خلق المكروه يوم الثالثاء و خلق النور يوم اإلربعاء و ب

فيها الدواب يوم الخميس و خلق ندم بعد العصر من يوم 

 عات الجمعة فيما بينالجمعة نخر خلق في نخر ساعة من سا

 العصر إلى الليل
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اب ذكر العلة التي أحسب لها سمت الجمعة جمعةب  

 
 

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

 

[   118صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

رير أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى نا ج - 1732

 ن علقة عن القرثععن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم ع

ال الضبي ـ قال : و كان القرثع من قراء األولين ـ عن سلمان ق

: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : يا سلمان ما يوم 

عة الجمعة ؟ قلت هللا و رسوله أعلم قال : يا سلمان ما يوم الجم

ة ؟ ؟ قال قلت : هللا و رسوله أعلم قال : يا سلمان ما يوم الجمع

مع هللا و رسوله أعلم قال : يا سلمان يوم الجمعة ؟ به جقلت : 

أبوك ـ و أبوكم ـ أنا أحدثك عن يوم الجمعة ما من رجل يتطهر 

يقعد يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة ف

لجمعة فينصت حتى يقضي صالته إال كان كفارة لما قبله من ا  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

الجمعة ضل الصالة على النبي صلى هللا عليه و سلم يوماب فب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العالء بن كريب - 1733

زيد نا حسين ـ يعني ابن علي الجعفي ـ ثنا عبد الرحمن بن ي

عن أبي األشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال : قال لي 

جمعة يامكم يوم الرسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إن أفضل أ
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أكثروا فيه خلق ندم و فيه قبض و فيه النفخة و فيه الصعقة ف

يف علي من الصالة فيه فإن صالتكم معروضة علي قالوا : و ك

رم تعرض صالتنا عليك و قد أرمت ؟ فقال : إن هللا عز و جل ح

 على األرض أن تأكل أجساد األنبياء 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا أ - 1734

سناد حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا اال

 : مثله و قال : يعنون قد بليت 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   119صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ل ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة بأن جع اب ذكر بعضب

ل غير فيها دعاء المصلي بذكر خبر مجم هللا فيه ساعة يستحب

 مفسر مختصر غير متقصى

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد ب - 1735

ول : جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يق

 سلم : إن في الجمعة لساعة ال قال رسول صلى هللا عليه و

 يوافقها عبد مسلم يسأل هللا فيها خيرا إال أعطاه إياه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 

 اب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التيب

أعلم  ذكرتها و الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما

أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء 

ة التي يره و فيه اختصار أيضا ليست هذه اللفظالمصلي دون غ

 أذكرها بمتقصاة لكلها
 
 

قال أبو بكر : في خبر محمد بن إبراهيم عن أبي  - 1736

 سلمة عن أبي هريرة و خبر سعيد بن الحارث : ال يوافقها

 ال في خبر محمد بن إبراهيم : مؤمن و هو يصلي فيسأل هللاق

 شيئا إال أعطاه إياه

ي سعيد بن الحارث : ال يوافقها مسلم و هو ف قال في خبر و

 صالة يسأل هللا خيرا إال نتاه إياه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

كرتهما في اب ذكر الخبر المتقصى للفظتين المجملتين اللتين ذب

نما أعلم أن البابين قبل و البيان أن النبي صلى هللا عليه و سلم إ

معة ي تلك الساعة من يوم الجدعاء المصلي القائم يستجاب ف

دون دعاء غير المصلي و دون دعاء المصلي غير القائم و 

معةذكر قصر تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الج  

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم - 1737

ب و الدورقي و زياد بن أيوب قاال : حدثنا إسماعيل أخبرنا أيو

ي بن بشار نا عبد الوهاب نا أيوب عن محمد عن أب حدثنا محمد
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 هريرة قال : قال أبو القاسم صلى هللا عليه و سلم : إن في

يها خيرا الجمعة لساعة ال يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل هللا ف

 إال أعطاه إياه

ا : قال بيده يقللها و يزهدها و قال : بندار : و قال بيده قلن و

خبر ابن علية : إياه يزهدها يقللها ليس في  

 
 

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

 

[   120صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة منب

بعضها دون بعض الجمعات ال في  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1738

ن د بن عبيد نا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بنا محم

ة الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هرير

ول قال : جئت الطور فلقيت هناك كعب األحبار فحدثته عن رس

ا حتى هللا صلى هللا عليه و سلم و حدث عن التوراة فما اختلفن

لم :  عليه و سمررت بيوم الجمعة قلت قال رسول هللا صلى هللا

 في كل جمعة ساعة ال يوافقها مؤمن و هو يصلي فيسأل هللا

 شيئا إال أعطاه إياه

 صلى قال كعب : بل في كل سنة فقلت : ما كذلك قال رسول هللاف

لى هللا هللا عليه و سلم فرجع فتال ثم قال : صدق رسول هللا ص

ة عليه و سلم في كل يوم جمعة ثم ذكر الحديث بطوله مع قص

 عبد هللا بن سالم 
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حديث قال األلباني : إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكن ال 

 صحيح فقد توبع عليه

 
 

ة من اب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعب

يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم قال أبو بكر في خبر ابن 

إياه سيرين عن أبي هريرة يسأل هللا فيها خيرا إال أعطاه  

 
 

وم اب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يب

 الجمعة
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن  - 1739

وهب نا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي 

 موسى األشعري قال : قال لي عبد هللا بن عمر أسمعت أباك

ة  عليه و سلم في شأن ساعيحدث عن رسول هللا صلى هللا

لى الجمعة ؟ قال : قلت نعم سمعته يقول : سمعت رسول هللا ص

منبر هللا عليه و سلم يقول : هي ما بين أن يجلس اإلمام على ال

 إلى أن تقضى الصالة

خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن نا عمي أ

ن مخرمة حدثني ميمون بن يحيى ـ و هو ابن أخي مخرمة ع

 عن أبيه بهذا االسناد مثله سواء

 
 

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

 

[   121صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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صالة اب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الب

الة كما تأوله عبد هللا بن سالم أن منتظر الص النتظار الصالة

يضة على أن الدعاء بالخير في صالة الفرفي صالة مع الدليل 

موسى  جائز إذ النبي صلى هللا عليه و سلم قد أعلم في خبر أبي

أن تلك الساعة هي ما بين جلوس اإلمام على المنبر إلى أن 

 تقضى الصالة و إنما تقضى الصالة في هذا الوقت صالة

 الجمعة ال غيرها
 
 

ي ن بشار نا ابن أبأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ب - 1740

عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال : قال أبو 

وافقها القاسم صلى هللا عليه و سلم : إن في الجمعة لساعة ال ي

بن مسلم قائم يصلي يسأل هللا فيها خيرا إال أعطاه إياه قال ا

 عون : و قال بيده على رأسه قلنا : يزهدها

م في ى إباحة الدعاء في القياال أبو بكر : في الخبر داللة علق

 الصالة
 
 

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

 

[   122صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ساعة اب ذكر إنساء النبي صلى هللا عليه و سلم وقت تلك الب

م و الدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء ث بعد علمه إياها

سمعه منه ألن أبا موسى ينساه و يحفظه عنه بعض من 

 األشعري و عمرو بن عوف المزني قد أخبرا عن النبي صلى

لم قد هللا عليه و سلم تلك الساعة و النبي صلى هللا عليه و س
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تاب أعلم أنه قد أنسيها و هذا من الجنس الذي كنت بينت في ك

طعن  النكاح ـ أن العالم قد يحدث بالشيء ثم ينساه ـ عند ذكرى

بر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن من طعن في خ

لم الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى هللا عليه و س

اب لحكاية ابن علية عن ابن جريج قال : فذكرت ذلك البن شه

باس فلم يعرفه و خبر عمرو ابن دينار عن أبي معبد عن ابن ع

التكبير كنا نعرف انقضاء صالة النبي صلى هللا عليه و سلم ب

هذا الجنس أيضا قال أبو معبد بعد ما سئل عنه : ال  هو من

 أعرفه و قد حدث به
 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا سريج ب - 1741

نا  النعمان نا فليح و حدثنا أحمد بن األزهر نا يونس بن محمد

 لو فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال : قلت : و هللا

لم سألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها عجئت أبا سعيد ف

با هريرة فأتيته فذكر حديثا طويال و قال قلت : يا أبا سعيد إن أ

ال حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها علم ؟ فق

كنت  : سألنا النبي صلى هللا عليه و سلم عنها فقال : إني قد

نده ثم خرجت من عأعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر 

 فدخلت على عبد هللا بن سالم فذكر الحديث بطوله 
 
 

ابن  قال األلباني : رجاله ثقات رجال الشيخين لكن فليح وهو 

ه : سليمان فيه ضعف من قبل حفظه أشار إليه الحاف  بقول

 صدوق كثير الخطأ

 
 

ماع أبواب الغسل للجمعةج  
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ألمر ذكرت قبل أن امثل اللفظة التي  اب إيجاب الغسل للجمعةب

ي إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان األمر واجبا إذ النب

ل صلى هللا عليه و سلم قال : غسل يوم الجمعة واجب على ك

ان محتلم لعلة أي أن اإلحتالم بلوغ فمتى كان البلوغ ـ و إن ك

ان بغير إحتالم ـ فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ و لو ك

الفنا ظير و الشبيه غير جائز على ما زعم بعض من خالحكم بالن

جب في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ و لم يحتلم لم ي

نة عليه غسل يوم الجمعة و من احتلم و هو ابن ثنتي عشرة س

ل أو أكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة و هذا ال يقوله من يعق

 أحكام هللا و دينه
 
 

أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و أنا أبو طاهر نا  - 1742

ليم سعيد بن عبد الرحمن قاال : ثنا سفيان عن صفوان بن س

:  عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ـ قال عبد الجبار

ال : رواية و قال سعيد : إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ق

 غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

نا يقوب الدورقي و محمد ابن هشام نا أبو طاهر نا أبو بكر أ

م عن قاال : ثنا أبو عقلمة و هو ـ الفروي ـ ثنا صفوان بن سلي

 عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري

ة ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : غسل يوم الجمعأ

 واجب على كل محتلم

لقمةثنا يعقوب الدورقي مرة قال ثنا عبد هللا بن محمد أبو ع و  

أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا  ناأ

 حدثه عن صفوان بن سليم بهذا اإلسناد بمثله
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-------------------------------------  

 

[   123صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

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

ب على البطالن ال وجوب فرض ال بقوله : واجب أي واج

ه بعد يجزئ غيره على أن في الخبر أيضا اختصار كالم سأبين

 إن شاء هللا تعالى :
 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا بن عب - 1743

و الحكم أخبرنا أبي و شعيب قاال أخبرنا الليث عن خالد ـ و ه

 يد ـ عن أبي بكر بنابن يزيد ـ عن ابن أبي هالل ـ و هو سع

المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي 

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

قال : إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم و السواك و أن 

 يمس من الطيب ما يقدر عليه
 
 

 عبد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن - 1744

ثنا  الرحيم البزاز أنا عبد هللا بن رجاء أبو عمرو بن البصري

كدر سعيد بن سلمة عن محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن المن

هللا  عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى

عليه و سلم قال : غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم و 

 يمس طيبا إن عنده
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نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرنا علي بن عبد هللا ث - 1745

 حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر حدثني

 عمرو بن سليم قال أشهد على أبي سعيد الخدري : أنه شهد

لغسل يوم الجمعة واجب على كل على رسول هللا أنه قال : ا

 محتلم و أن يستن و أن يمس طيبا إن وجد

 ال عمرو : أما الغسل فأشهد أنه واجب و أما اإلستنان فاهللق

 أعلم أواجب هو أم ال ؟ و لكن هكذا حدث
 
 

و قد روى زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن  - 1746

 غسل يومجابر : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : ال

 الجمعة واجب على كل محتلم

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن مهدي العطار ـ فارسي أ

 األصل سكن الفسطاط ـ نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير

من  قال أبو بكر : لست أنكر أن يكون محمد بن المنكدر سمع و

جابر ذكر إيجاب الغسل على المحتلم دون التطيب و دون 

 االستنان

 عن أخيه أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن روى و

ل و أبي سعيد عن النبي صلى هللا عليه و سلم إيجاب الغس

إمساس الطيب إن كان عنده ألن داوود بن أبي هند قد روى 

 عن أبي الزبير عن جابر :

ل ن النبي صلى هللا عليه و سلم على كل رجل مسلم في كع
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معة سبعة أيام غسل يوم و هو يوم الج  

 
 

قال األعظمي : حديث صحيح وإسناده ضعيف محمد بن  

 المهدي لم أجد من ترجمه
 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي - 1747

نا عن داود و ثنا أبو الخطاب ثنا بشر ـ يعني ابن المفضل ـ ث

هذا  داود و ثنا بندار نا عبد الوهاب عن داود قال أبو بكر : ففي

اس بر قد قرن النبي صلى هللا عليه و سلم السواك و إمسالخ

لم أنهن الطيب إلى الغسل يوم الجمعة فأخبر صلى هللا عليه و س

ن و على كل محتلم و السواك تطهير للفم و الطيب مطيب للبد

أذهابا لريح المكروهة عن البدن و لم نسمع مسلما زعم أن 

ا الغسل أيض السواك يوم الجمعة و ال إمساس الطيب فرض و

اء مثلهما و يستدل في األبواب األخر بدالئل غير مشكلة إن ش

 هللا أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض ال يجزئ غيره 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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يل أن لمجملة التي ذكرتها و الدلاب ذكر الخبر المفسر للفظة اب

ن أتاها النبي صلى هللا عليه و سلم إنما أمر بغسل يوم الجمعة م

 دون من لم يأت الجمعة
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا بن  - 1748

أبي  ميمون ثنا الوليد عن األوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن

شر ـ سكين اليمامي ثنا بسلمة عن أبي هريرة و ثنا محمد بن م

ني أبو يعني ابن بكر ـ نا األوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدث

ن سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال : بينما عمر ب

الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان 

فعرض به فقال : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ؟ ! قال 

لمؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن عثمان : يا أمير ا

ل هللا توضأت ثم أقبلت قال : الوضوء أيضا : أو لم تسمع رسو

ل ؟ !صلى هللا عليه و سلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتس  

ي خبر الوليد : يخطب الناس و لم يقل : يوم الجمعةف  

 
 

ليل اب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة و الدب

طبة على أن الخطبة ليست بصالة كما توهم بعض الناس إذ الخ

ي لو كانت صالة ما جاز أن يتكلم فيها ماال يجوز من الكالم ف

 الصالة
 
 

ء أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العال - 1749

عن  ثنا سفيان قال : سمعت الزهري يقول سمعت سالما يخبر

نا سعيد هللا عليه و سلم يقول و ثأبيه قال : سمعت النبي صلى 

م بن بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سال

و هو  عبد هللا عن أبيه : أنه سمع النبي صلى هللا عليه و سلم

 على المنبر يقول : من جاء منكم الجمعة فليغتسل
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بو أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا أ - 1750

 بكر نا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت

اء النبي صلى هللا عليه و سلم و هو يخطب و هو يقول : إذا ج

 أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
 
 

يل نا الفض أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة - 1751

عمر  ـ يعني ابن سليمان ـ نا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن

:  : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال و هو يخطب الناس

 إذا جاء أحدكم المسجد فليغتسل 
 
 

فظه قال األلباني : حديث صحيح والفضيل فيه كالم من جهة ح 

 لكن يشهد له الطرق المتقدمة
 
 

ن لغسل لشهود الجمعة و هذه اللفظة أيضا ماب أمر النساء باب

أبي  الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة التي في خبر

ل من سعيد و بيان أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر بالغس

 أتى الجمعة دون من حبس عنها
 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا زيد ب - 1752

 بد هللا الخزاعي أخبرنا زيد حدثنيحباب و ثنا عبدة بن ع

عثمان بن واقد العمري حدثني نافع عن ابن عمر قال : قال 
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و  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أتى الجمعة من الرجال

جال و النساء فليغتسل و من لم يأتها فليس عليه غسل من الر

 النساء

ذا حديث ابن رافع ه  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

3958األلباني : في إسناده ضعف فانظر الضعيفة ال ق  

 
 

اب ذكر علة ابتداء األمر بالغسل للجمعةب  

 
 

-------------------------------------  
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ام بن حدثنا محمد بن الوليد ثنا قريش بن أنس ثنا هش - 1753

ان الناس عمال أنفسهم عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ك

لتم فكانوا يروحون إلى الجمعة كهيئتهم فقيل لهم : لو اغتس  

 
 

ن قال األعظمي : إسناده حسن قريش صدوق تغير بآخره لك 

 المتن ثابت بأسانيد أخرى
 
 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي قال  - 1754

فر بي جعأخبرني عمرو ـ و هو ابن الحارث ـ عن عبيد هللا بن أ

 أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت : كان

في  الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون
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ى العباء و يصيبهم الغبار و العرق فيخرج منهم الريح فأت

ول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم منهم و هو عندي فقال رس

أنكم تطهرتم ليومكم هذا هللا صلى هللا عليه و سلم : لو  

 
 

برنا حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا ابن وهب أخ - 1755

سليمان ـ و هو ابن بالل ـ عن عمرو ـ و هو ابن أبي عمرو 

مولى المطلب ـ عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلين من أهل 

ل العراق أتياه فسأاله عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقا

اس من اغتسل فهو أحسن و أطهر و سأخبركم لهما ابن عب

ليه و لماذا بدأ الغسل كان الناس في عهد رسول هللا صلى هللا ع

لى سلم و سلم محتاجين يلبسون الصوف و يسقون النخل ع

 ظهورهم و كان المسجد ضيقا مقارب السقف فخرج رسول هللا

لحر و صلى هللا عليه و سلم يوم الجمعة في يوم صائف شديد ا

 ر قصير إنما هو ثالث درجات فخطب الناس فعرق الناسمنب

 في الصوف فثارت أرواحهم ريح العرق و الصوف حتى كان

 يؤدي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول هللا صلى هللا

عليه و سلم و هو على المنبر فقال : أيها الناس إذا كان هذا 

نه ده اليوم فاغتسلوا و ليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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This file was downloaded from QuranicThought.com



اب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة ال فريضةب  

 
 

دة حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و سلم بن جنا - 1756

ن ثنا األعمش و قال سلم بقاال ثنا أبو معاوية قال يعقوب : 

جنادة : عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : من توضأ يوم الجمعة 

ر له فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا و أنصت و استمع غف

فقد  ما بينه و بين الجمعة و زيارة ثالثة أيام و من مس الحصى

 لغا
 
 

 نا أحمد بن المقدام العجل ثنا يزيد ـ يعني ابنحدث - 1757

:  زريع ـ ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب

عمت و عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : من توضأ فيها و ن

 من اغتسل فذاك أفضل 

 
 

قال األلباني : حسن بمجموع طرقه   

 
 

ى سل إلاب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتب

أنصت و لم يلغ الجمعة فدنا و  

 
 

ن حدثنا محمد بن العالء بن كريب و محمد بن يحيى ب - 1758

و  الضريس و عبدة بن عبد هللا الخزاعي قال محمد بن العالء

ن ابن الضريس : حدثنا حسين و قال عبدة : أنبأنا حسين ب

عاني علي عن عبد الرحمن يزيد بن جابر عن أبي األشعث الصن

 وس بن أوس : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وعن أ
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ذكر يوم الجمعة : من غسل و اغتسل و غدا و ابتكر فدنا و 

مهاأنصت و لم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها و قيا  

م يقل محمد بن العالء : و ذكر يوم الجمعة و قال : من غسل ل

 بالتخفيف

قال ابن الضريس : كتب له بكل خطوة و  

اه : ال أبو بكر : من قال في الخبر : من غسل و اغتسل فمعنق

 جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته و اغتسل

من قال : غسل و اغتسل أراد غسل رأسه و اغتسل فغسل  و

 سائر الجسد كخبر طاووس عن ابن عباس 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح وقد أعل بعلة غير قادحة   

 
 

-------------------------------------  
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ن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا ب - 1759

حاق المبارك المخرمي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إس

حدثني محمد بن مسلم بن عبد هللا بن شهاب الزهري عن 

 ن عباس : زعموا أن رسول هللاطاووس اليماني قال : قلت الب

ا صلى هللا عليه و سلم قال : اغتسلوا يوم الجمعة و اغسلو

اس رؤسكم و إن لم تكونوا جنبا و مسوا من الطيب قال ابن عب

 : أما الطيب فال أدري و أما الغسل فنعم

 
 

 يزل اب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة و إن المغتسل الب
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ذا أن كان يحيى بن أبي كثير سمع هطاهرا إلى الجمعة األخرى 

 الخبر من عبد هللا بن أبي قتادة
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد األعلى  - 1760

نا الصنعاني ثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء أبو الحسن ث

ي قتادة أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد هللا بن أب

ك الجمعة و أنا أغتسل قال غسل قال : دخل علي أبو قتادة يوم

ول هذا من جنابة ؟ قلت نعم قال فأعد غسال نخر إني سمعت رس

م يزل هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : من اغتسل يوم الجمعة ل

 طاهرا إلى الجمعة األخرى

ال أبو بكر : هذا حديث غريب لم يروه غير هارون ق  

 
 

2321لصحيحة قال األلباني : إسناده حسن وهو مخرج في ا   

 
 

-------------------------------------  
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ماع أبواب ـ الطيب و التسوك و اللبس للجمعةج  

 
 

اب األمر بالتطيب يوم الجمعة إذ من الحقوق على المسلم ب

واجدا له التطيب إذا كان  

 
 

ي ثنا حيى بن حبيب الحارثأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ي - 1761

 روح ثنا شعبة قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس
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حق  عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال :

 على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام و أن يمس طيبا إن

 وجده 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

ء من وك و لبس أحسن ما يجد المراب فضيلة التطيب و التسب

و  الثياب بعد االغتسال يوم الجمعة و ترك تخطي رقاب الناس

نصات التطوع بالصالة بما قضى هللا للمرء بها قبل الجمعة و اإل

 عند خروج اإلمام حتى تقضى الصالة

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم  - 1762

 هيم عن محمد بن إسحاق حدثنيالدروقي نا إسماعيل بن إبرا

محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و أبي أمامة 

 بن سهل عن أبي هريرة و أبي سعيد قاال : سمعنا رسول هللا

تن و صلى هللا عليه و سلم يقول : من اغتسل يوم الجمعة و اس

مس من الطيب إن كان عنده و لبس من أحسن ثيابه ثم جاء 

م يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء هللا أن إلى المسجد و ل

ينها يركع ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما ب

 و بين الجمعة التي كانت قبلها

عشر قول أبو هريرة : و ثالثة أيام زيادة إن هللا جعل الحسنة بي

 أمثالها 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   
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ين اب فضيلة االدهان يوم الجمعة و التجميع بين االدهان و بب

الجمعة التطيب يوم  

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثن - 1763

ه عن شعيب نا الليث عن ابن عجالن عن سعيد المقبري عن أبي

و سلم  عن أبي ذر : عن النبي صلى هللا عليهعبد هللا بن وديعة 

الح قال : من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من ص

م ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب هللا له أو من طيبه ثم ل

بلها قال يفرق بين اثنين كفر هللا عنه ما بينه و بين الجمعة ق

دة و زياسعيد : فذكرتها لعمارة بن عمرو بن حزم قال : صدق 

 ثالثة أيام 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

عيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى بن س - 1764

 عن ابن عجالن عن سعيد المقبري عن أبيه : بهذا الحديث

ا ال أبو بكر قال لنا بندار : أحفظه من فيه : و عن أبيه هذق

 عندي و هم و الصحيح : عن سعيد عن أبيه 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   
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لمهنةاب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي اب  

 
 

-------------------------------------  
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عمرو  - 1765

عروة عن أبيه عن بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن 

يى عائشة و عن يحيى ابن عروة عن أبيه عن عائشة و عن يح

طب بن سعيد عن رجل منهم : أن النبي صلى هللا عليه و سلم خ

ى هللا يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول هللا صل

عليه و سلم : ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين 

 لجمعته سوى ثوبي مهنته 
 
 

قال األلباني : حديث صحيح لشاهده   

 
 

اة اب استجاب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطب

أبي بن جعفر محمد بن علي سمع هذا الخبر من  

 
 

بزاز أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الحسن بن الصباح ال - 1766

ثنا حفص ـ يعني ابن غياث ـ عن حجاج عن أبي جعفر عن 

لم جبة قال : كانت للنبي صلى هللا عليه و س جابر بن عبد هللا

 يلبسها في العيدين و يوم الجمعة 
 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة الحجاج   
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ماع أبواب التهجير إلى الجمعة و المشي إليهاج  

 
 

 اب فضل التكبير إلى الجمعة مغتسال و الدنو من اإلمام وب

األنصات اإلستماع و  

 
 

ا طاهر نا أبو بكر ثنا موسى نا أبو أحمد و ثنأنا أبو  - 1767

ن عبد سعيد بن أبي يزيد نا محمد بن يوسف قال ثنا سفيان ع

نعاني هللا بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي األشعث الص

لم : عن أوس بن أوس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و س

با من غسل و اغتسل ثم غدا و ابتكر و جلس من اإلمام قري

افاستمع و أنصت كان له من األجر أجر سنة صيامها و قيامه  

ذا حديث أبي موسى و في حديث محمد بن يوسف : كان له ه

 بكل خطوة أجر سنة صيامها و قيامها
 
 

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

 

[   133صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لدليل ي الفضل بالمهدين و ااب تمثيل المهجرين إلى الجمعة فب

بالتهجير كان أفضل من إبطائه على أن من سبق  

 
 

م نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا زياد بن أيوب أبو هاش - 1768

ن أبي مبشر ـ يعني ابن إسماعيل ـ عن األوزاعي حدثني يحيى ب

ول كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن رس
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المهدي يه و سلم قال : المستعجل إلى الصالة كهللا صلى هللا عل

 بدنة و الذي يليه كالمهدي بقرة و الذي يليه كالمهدي شاة و

 الذي يليه كالمهدي طيرا
 
 

تبة اب ذكر جلوس المالئكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكب

 على منازلهم و وقت طيهم للصحف الستماع المهجرين إليها

 الخطبة
 
 

نا  طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار ثنا سفيانأنا أبو  - 1769

 الزهري و ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن الزهري

لى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا ص

هللا عليه و سلم : إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 

األول فأبواب المسجد مالئكة يكتبون الناس على منازلهم األول 

 فإذا خرج اإلمام طويت الصحف و قال عبد الجبار : فإذا جلس

اإلمام طووا الصحف و قاال جميعا : و استمعوا الخطبة 

رة فالمهجر إلى الصالة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بق

ال ثم الذي يليه كمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة و البيضة و ق

مهدي الكبشالمخزومي : كمهدي البقرة و قال : ك  

 
 

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

 

[   134صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم ب

 الجمعة من المالئكة لكتبة المهجرين إليها و الدليل على أن
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ه و ياالثنين قد يقع عليهما اسم جماعة إذ النبي صلى هللا عل

 سلم قد أوقع على الملكين اسم المالئكة

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا  - 1770

شار إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ ثنا العالء و حدثنا محمد بن ب

ني نا محمد بن جعفر نا شعبة عن العالء و ثنا أبو موسى حدث

حمد نا ممحمد بن جعفر قال : ثنا شعبة قال : سمعت العالء و ث

ن بن عبد هللا بن بزيع نا يزيد ـ يعني ابن زريع ـ نا روح ب

 القاسم عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة :

اب عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : على كل باب من أبو

دنة المسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان األول فاألول كرجل قدم ب

م شاة وكرجل قدم طيرا و كرجل و كرجل قدم بقرة و كرجل قد

 قدم بيضة فإذا قعد اإلمام طويت الصحف

قال بندار : فإذا قعد طويت الصحف و  

قال علي بن حجر : قدم طائرا و  

ال ابن بزيع : فإذا خرج اإلمام طويت الصحف ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب ذكر دعاء المالئكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم ب

فالصح  

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى القطعي ث - 1771

 حجاج بن منهال ثنا همام ثنا مطر و حدثنا أبو حاتم سهل بن

محمد نا المقرئ أخبرني همام عن مطر عن عمرو بن شعيب 
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:  عن أبيه عن جده : عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال

يء م الجمعة يكتبون مجتبعث المالئكة على أبواب المسجد يو

ول الناس فإذا خرج اإلمام طويت الصحف و رفعت األقالم فتق

ال المالئكة بعضهم لبعض : ما حبس فالنا ؟ اللهم إن كان ضا

 فاهده و إن كان مريضا فاشفه و إن كان عائال فأغنه

ذا حديث المقرئه  

ال قال القطعي : قال : تقعد المالئكة على أبواب المسجد و ق و

ان : يقول بعضهم لبعض اللهم إن كان ضاال فاهده إن ك أيضا

 إلى نخره 
 
 

لذلك  قال األلباني : إسناده ضعيف مطر هو الوراق سيئ الحف  

 لم يحتج به مسلم
 
 

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

 

[   135صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ب و استحباب اب فضل المشي إلى الجمعة و ترك الركوب

خبر  مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر األجر قال أبو بكر : في

كل أوس بن أوس : عن النبي صلى هللا عليه و سلم : كان له ب

 خطوة أجر سنة صيامها و قيامها قد أمليته قبل

 
 

عي اب األمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة و النهي عن السب

 واحد يقع على فعلين يؤمرو الدليل على أن االسم ال إليها

و  بأحدهما و يزجر عن اآلخر باالسم الواحد فمن ال يفهم العلم
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أمر هللا  ال يميز بين المعنيين قد يخطر بباله أنهما مختلفان قد

ا ي }عز و جل في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله : 

ى أيها الذين نمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إل

الة و النبي المصطفى قد نهى عن السعي إلى الص {ر هللا ذك

لسكينة و فقال صلى هللا عليه و سلم : إذا أتيتم الصالة فعليكم ا

ال الوقار و قال صلى هللا عليه و سلم : فإذا أتيتم الصالة ف

 تسعوا إليها و امشوا و عليكم السكينة فاهلل عز و جل أمر

ى عن  عليه و سلم قد نهبالسعي إلى الجمعة و النبي صلى هللا

 السعي إلى الصالة فالسعي الذي أمر هللا به إلى الجمعة هو

و سلم  المضي إليها غير السعي الذي زجر النبي صلى هللا عليه

ليه و في إتيان الصالة ألن السعي الذي زجر النبي صلى هللا ع

ر سلم هو الخبب و شدة المشي إلى الصالة الذي هو ضد الوقا

ى هللا فما أمر هللا عز و جل به غير ما زجر النبي صل و السكينة

عا عليه و سلم عنه و إن كان االسم الواحد قد يقع عليهما جمي

تم قال أبو بكر : خبر النبي صلى هللا عليه و سلم : إذا أتي

 الصالة فعليكم بالسكينة و الوقار
 
 

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

 

[   136صفحة  - 3] جزء صحيح ابن خزيمة       

 
 

أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن موسى  - 1772

ي الفزاري أخبرنا إبراهيم يعني ـ ابن سعد ـ عن أبيه عن أب

سلمة و الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : 

ال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إذا اقيمت الصالة ف
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ينة فما سعون و أتوها و أنتم تمشون عليكم السكتأتوها و أنتم ت

 أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا
 
 

ماع أبواب األذان و الخطبة في الجمعة و ما يجب على ج

ها و المأومين في ذلك الوقت من االستماع للخطبة و االنصات ل

 ما أبيح لهم من األفعال و ما نهوا عنه

 
 

ه و سول هللا صلى هللا علياب ذكر األذان الذي كان على عهد رب

و  سلم الذي أمر هللا جل و عال بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به

الوقت الذي كان ينادى به و ذكر من أحدث النداء األول قبل 

 خروج اإلمام

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى نا أبو عامر نا ابن - 1773

 قال : كان أبي ذئب عن الزهري عن السائب ـ و هو ابن يزيد ـ

ذا النداء الذي ذكر هللا في القرنن يوم الجمعة إذا خرج اإلمام و إ

بكر و  قامت الصالة في زمن النبي صلى هللا عليه و سلم و أبي

 عمر حتى كان عثمان فكثر الناس فأمر بالنداء الثالث على

 الزوراء فثبت حتى الساعة

اني : داء الثال أبو بكر في قوله : و إذا قامت الصالة يريد النق

اإلقامة و األذان و اإلقامة يقال لهما : أذانان ألم تسمع النبي 

اد صلى هللا عليه و سلم قال : بين كل أذانين صالة و إنما أر

واحد بين كل أذان و إقامة و العرب قد تسمي الشيئين باسم ال

ا إذا قرنت بينهما قال هللا عز و جل : و ألبويه لكل واحد منهم

ل : و ورثة أبويه فألمه الثلث و إنما هما أب و أم السدس و قا

نا فسماهما هللا أبوين و من هذا الجنس خبر عائشة : كان طعام
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ر و على عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم األسودين التم

الماء و إنما السواد للتمر خاصة دون الماء فسمتهما عائشة 

يل : سنة األسودين لما قرنت بينهما و من هذا الجنس ق

العمرين و إنما أريد أبو بكر و عمر ال كما توهم من ظن أنه 

 عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز و الدليل على أنه أراد

 بقوله : و إذا قامت الصالة النداء الثاني المسمى إقامة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   137صفحة  - 3زيمة    ] جزء صحيح ابن خ   

 
 

ن أن سلم بن جنادة حدثنا : و كيع عن ابن أبي ذئب ع - 1774

 الزهري عن السائب بن يزيد قال : كان األذان على رسول هللا

تى صلى هللا عليه و سلم أبي بكر و عمر أذانين يوم الجمعة ح

 كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر باألذان األول بالزوراء 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

 اب فضل أنصات المأموم عند خروج اإلمام قبل اإلبتداء فيب

ضد قول من زعم أن كالم اإلمام يقطع الكالم قال أبو  الخطبة

 عليه بكر : في خبر أبي سعيد و أبي هريرة عن النبي صلى هللا

ا و سلم : و أنصت إذا خرج إمامه و كذلك في خبر سلمان أيض

رة أيوب األنصاري قد خرجت خبر أبي سعيد و أبي هري و أبي
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 فيما تقدم من الكتاب
 
 

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

 

[   138صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن شوكر بن رافع - 1775

دثني ق حالبغدادي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحا

 محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد هللا

ول بن كعب ابن مالك عن أبي أيوب األنصاري قال : سمعت رس

ة و هللا صلى هللا عليه و سلم : يقول : من اغتسل يوم الجمع

مس من طيب إن كان عنده و لبس من أحسن ثيابه ثم خرج 

ج ذ أحد ثم أنصت إذا خرإلى المسجد فيركع إن بدا له و لم يؤ

رىأمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما و بين الجمعة اآلخ  

ال أبو بكر : هذا من الجنس الذي أقول : إن اإلنصات عند ق

اءة العرب قد يكون األنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قر

القرنن و دون ذكر هللا و الدعاء كخبر أبي هريرة : كانوا 

ا له و و إذا قرئ القرنن فاستمعو }فنزلت  يتكلمون في الصالة

 فإنما زجروا في اآلية عن مكالمة بعضهم بعضا و {أنصتوا 

 أمروا باإلنصات عند قراءة القرنن : اإلنصات عن كالم الناس

ء إذ ال عن قراءة القرنن و التسبيح و التكبير و الذكر و الدعا

ه : ثم قولالعلم محيط أن النبي صلى هللا عليه و سلم لم يرد ب

ال أنصت إذا خرج اإلمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة ف

ح في يكبر مفتتحا لصالة الجمعة و ال يكبر للركوع و ال يسب

و  الركوع و ال يقول ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع
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ال  ال يكبر عند اإلهواء إلى السجود و ال يسبح في السجود و

نه يتوهمه من يعرف أحكام هللا و دييتشهد في القعود و هذا ال 

فالعلم محيط أن معنى اإلنصات في هذا الخبر : عن مكالمة 

ح و الناس ال عما أمر المصلي من التكبير و القرءة و التسبي

ى هللا الذكر الذي أمر به في الصالة فهكذا معنى خبر النبي صل

الم لكعليه و سلم ـ إن ثبت ـ و إذا قرأ فأنصتوا أي أنصتوا عن ا

هذا  الناس و قد بينت معنى اإلنصات و على كم معنى ينصرف

 اللف  في المسألة التي أمليتها في القراءة خلف اإلمام 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

علق على قول المصنف " إن ثبت وإذا قرأ فأنصتوا أي و

ح قال : بل هو حديث ثابت صحي -انصتوا عن كالم الناس " 

مسلم . . وحمله على المعنى الذي كره وقد صححه اإلمام 

 المصنف بعيد وهللا أعلم
 
 

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

 

[   139صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الخطبة  اب ذكر أن موضع قيام النبي صلى هللا عليه و سلم فيب

 إتخاذه المنبر و الدليل على أن الخطبة على األرض كان قبل

ر ائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة و العلة التي لها أمج

يسمع  النبي صلى هللا عليه و سلم باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن

 الناس خطبة اإلمام إذا كثروا إذا خطب على المنبر
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أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا  - 1776

عن  ابن فضالة ـ عيسى ـ يعني بن يونس ـ عن المبارك ـ و هو

ليه الحسن عن أنس ابن مالك قال : كان رسول هللا صلى هللا ع

 و سلم يقوم يوم الجمعة يسند ظهره إلى سارية من خشب أو

 جدع أو نخلة ـ شك المبارك ـ فلما كثر الناس قال : ابنو لي

لواله فما منبرا فبنوا له المنبر فتحول إليه حنت الخشبة حنين ا

ر ل هللا صلى هللا عليه و سلم من المنبزالت حتى نزل رسو

 فأتاها فاحتضنها فسكنت

ال أبو بكر : الواله يريد به المرأة إذا مات لها ولد ق  

 
 

ري قال األلباني : إسناده ضعيف المبارك والحسن وهو البص 

من  مدلسان واألول تدليسه تدليس التسوية فال فائدة تذكر

نتصريحه بالتحديث عن شيخه عند ابن حبا  

 
 

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

 

[   140صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي صلى هللاب

ليه و عليه و سلم على المنبر و صفة منبر النبي صلى هللا ع

 سلم و عدد درجة و اإلستناد إلى شيء إذا خطب على األرض

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عمر ب - 1777

ن يونس نا عكرمة بن عمار نا إسحاق بن أبي طلحة ثنا أنس ب

مالك : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقوم يوم 
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 الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب

؟ فصنع  ائمفجاء رومي فقال : أال نصنع لك شيئا تقعد و كأنك ق

 صلى له منبرا له درجتان و يقعد على الثالثة فلما قعد نبي هللا

تج هللا عليه و سلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ار

م المسجد بخواره حزنا على رسول هللا صلى هللا عليه و سل

مه و هو فنزل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من المنبر فالتز

ثم قال  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سكتيخور فلما التزمه 

: و الذي نفسي بيده لو لم التزمه ما زال هكذا حتى تقوم 

ه الساعة حزنا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأمر ب

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فدفن يعني الجذع

ذا بكى في خبر جابر فقال النبي صلى هللا عليه و سلم : إن ه و

فقد من الذكر لما   

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن وهو على شرط مسلم   

 
 

تنانا اب استجاب األعتماد في الخطبة على القسي أو العصا اسب

هللا عليه و سلم بالنبي صلى  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن تمام  - 1778

 المصري نا يوسف بن عدي نا مروان بن معاوية عن عبد هللا

ن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد ـ و هو ب

و سلم  العدواني ـ عن أبيه : أنه أبصر رسول هللا صلى هللا عليه

ل : و هو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم قال : فسمعته يقو

م فوعيتها في الجاهلية و أنا مشرك ث {و السماء و الطارق  }

ذا ا : ما سمعت من هقرأتها في االسالم فدعتني ثقيف فقالو
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 الرجل ؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش : نحن أعلم

 بصاحبنا لو كنا نعلم أنه ـ كما يقول ـ حق لتابعناه 
 
 

ني قال األلباني : إسناده ضعيف عبد الرحمن بن خالد العدوا 

اف مجهول كما قال الحسيني والطائفي يخطئ ويهم كما قال الح  

 
 

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

 

[   141صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يه و اب ذكر العود الذي منه أتخذ منبر رسول هللا صلى هللا علب

 سلم

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ث - 1779

لى سفيان عن أبي حازم قال : أختلفوا في منبر رسول هللا ص

د سلم من أي شيء هو فأرسلوا إلى سهل بن سعهللا عليه و 

 فقال : ما بقي من الناس أحد أعلم به مني هو من أثل الغابة

ال أبو بكر : األثل هو الطرفاءق  

 
 

وم اب أمر اإلمام الناس بالجلوس عند األستواء على المنبر يب

ي الجمعة إن كان الوليد بن مسلم و من دونه حف  ابن عباس ف

أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن  هذا األسناد فأن

 عطاء من النبي صلى هللا عليه و سلم

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا هشام  - 1780
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ابن عمار نا الوليد نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن 

على  ابن عباس قال : لما استوى النبي صلى هللا عليه و سلم

اب سوا فسمعه ابن مسعود و هو على بالمنبر قال للناس إجل

الى يا ابن المسجد فجلس فقال له النبي صلى هللا عليه و سلم تع

 مسعود 

 
 

نة قال األلباني : فيه اإلرسال الذي أشار إليه المصنف وعنع 

ن ابن جريج والوليد وكان يدلس تدليس التسوية وهشام ب

 عمار كان يتلقن

ر مة الباب قال : باب أماإلرسال أشار إليه المصنف في ترج) 

عة اإلمام الناس بالجلوس عند االستواء على المنبر يوم الجم

ان كان الوليد بن مسلم ومن دونه حف  بن عباس في هذا 

ن اإلسناد فان أصحاب بن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء ع

 النبي صلى هللا عليه وسلم (
 
 

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

 

[   142صفحة  - 3ابن خزيمة    ] جزء  صحيح   

 
 

ضد  اب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة و الجلسة بين الخطبتينب

ن السنة فزعم أن السنة بدعة و قال الجلوس بي قول من جهل

 الخطبتين بدعة
 
 

و بحر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم ثنا أب - 1781

افع يد هللا بن عمر ثنا نعبد الرحمن بن عثمان البكراوي نا عب
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يوم  عن ابن عمر قال : كان النبي صلى هللا عليه و سلم يخطب

ار يقول الجمعة خطبتين يجلس بينهما قال أبو بكر : سمعت بند

 : كان يحيى بن سعيد يجل هذا الشيخ ـ يعني البكراوي 

 
 

 قال األعظمي : إسناده صحيح لغيره عبد الرحمن البكراوي 

ثابت برواية الثقات األثباتضعيف لكن المتن   

 
 

اب استجاب تقصير الخطبة و ترك تطويلهاب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمر هياج أبو  - 1782

ارث عبد هللا الهمداني نا يحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن الح

يه األرحبي حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أب

ر قال أبو وائل : خطبنا عمار بن ياسعن واصل بن حيان قال 

أوجزت  فأبلغ و أوجز فلما نزل قلنا له : أبا اليقظان لقد أبلغت و

ليه و فلو كنت نفست قال : إنني سمعت رسول هللا صلى هللا ع

قهه سلم يقول : إن طول صالة الرجل و قصر خطبته مئنة من ف

 فأطيلوا الصالة و أقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا

نا أبو طاهر نا أبو بكر نا به رجاء بن محمد العذري أبو أ

عبد  الحسن ثنا العالء بن عصيم الجعفي ثنا عبد الرحمن بن

فستالملك بن أبجر بهذا األسناد بمثله و لم يقل : فلو كنت ن  

 
 

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

 

[   143صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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ة قال أبو بكر : في خبر جابر بن سمرة : كانت خطب - 1783

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قصدا

 
 

ليه و في خبر الحكم بن حزن : عن النبي صلى هللا ع - 1784

ركات و سلم فحمد هللا و أثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مبا  

 
 

قال األعظمي : إسناده حسنفيه شهاب بن خراش صدوق  

وأحمد 1096د أبي داود يخطئ والخبر عن  

 
 

ها بحمد اب صفة خطبة النبي صلى هللا عليه و سلم و بدؤه فيب

عليه هللا و الثناء  

 
 

امي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين عيسى البسط - 1785

بة نا أنس ـ يعني ابن عياض ـ عن جعفر بن محمد و حدثنا عت

عفر عن ان عن جبن عبد هللا أخبرنا عبد هللا بن المبارك أنا سفي

ل في أبيه عن جابر محمد عبد هللا قال : كان رسول هللا هللا يقو

ن خطبته : يحمد هللا و يثني عليه بما هو له أهل ثم يقول : م

يث يهد هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له إن أصدق الحد

كتاب هللا و أحسن الهدى هدى محمد و شر األمور محدثاتها و 

 و كل بدعة ضاللة و كل ضاللة في النار ثم كل محدثة بدعة

يقول : بعثت أنا و الساعة كهاتين و كان إذا ذكر الساعة 

 أحمرت وجنتاه و عال صوته و اشتد غضبه كأنه نذير جيش

ترك  صبحتكم الساعة مسأتكم ثم يقول : من ترك ماال فألهله و

 دنيا أو ضياعا فإلي أو علي و أنا ولي المؤمنين

ابن المبارك ذا لف  حديثه  

This file was downloaded from QuranicThought.com



لف  أنس بن عياض هذا مخالف لهذا اللف  و  

 
 

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

 

[   144صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب قراءة القرنن في الخطبة يوم الجمعةب  

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد ب - 1786

محمد  بن عبد الرحمن عن عبد هللا بنجعفر نا شعبة عن خبيب 

 بن معن عن ابنة الحارثة بن النعمان قالت : ما حفظت ) ق (

ل إال من في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقرأ بها في ك

لم جمعة و كان تنورنا و تنور رسول هللا صلى هللا عليه و س

 واحدا

ال أبو بكر : ابنة الحارثة هذه هي أم هشام بنت حارثةق  

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ن - 1787

ام جرير عن محمد بن أبي بكر عن يحيى بن عبد هللا عن أم هش

ن بنت حارثة بن النعمان قالت : قرأت ) ق ( و القرنن المجيد م

على  في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقرؤها كل جمعة

 المنبر إذا خطب الناس

ن ر : يحيى بن عبد هللا هذا هو ابن عبد الرحمن بال أبو بكق

 سعد ابن زرارة نسبه إبراهيم بن سعد

 
 

اس و اب الرخصة في األستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط النب
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 هالك األموال و انقطاع السبل إن لم يغث هللا خيف من القحط

 يمنه و طوله
 
 

ا عدي نأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السا - 1788

بن  إسماعيل ـ يعني ابن جعفر ـ نا شريك ـ و هو ابن عبد هللا

أبي نمر عن أنس : أن رجال دخل المسجد يوم الجمعة من باب 

ائم كان نحو دار القضاء و رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ق

لم على المنبر يخطب استقبل رسول هللا صلى هللا عليه و س

 لكت األموال و انقطعت السبلقائما ثم قال : يا رسول هللا ه

يه و سلم فادع هللا أن يغيثنا قال : فرفع رسول هللا صلى هللا عل

: و ال  يديه ثم قال : اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس

و  و هللا ما نرى في السماء من سحاب و ال قزعة و ال ما بيننا

ترس مثل البين سلع من بيت و ال دار فطلعت من ورائه سحابة 

: فال  فلما توسطت ـ يعني السماء ـ انتشرت ثم أمطرت قال أنس

 و هللا ما رأينا الشمس سبعا قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب

ائم في الجمعة المقبلة و رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ق

و  يخطب فاستقبله قائما فقال : يا رسول هللا هلكت األموال

ل هللا أن يمسكها عنا قال : فرفع رسو انقطعت السبل فادع هللا

نا اللهم صلى هللا عليه و سلم يديه ثم قال اللهم حوالينا و ال علي

على اآلكام و الظراب و بطون األودية و منابت الشجر قال : 

 فأقلعت و خرجنا نمشي في الشمس

ال شريك : فسألت أنسا أهو الرجل األول ؟ فقال : ال أدريق  

ع : جبلال أبو بكر : السلق  

 
 

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

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

[   145صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الدعاء بحبس المطر عن البيوت و المنازل إذا خيف ب

الضرر من كثرة األمطار و هدم المنازل و مسألة هللا عز و جل 

ي تحويل األمطار إلى الجبال و األودية حيث ال يخاف الضرر ف

 خطبة الجمعة

 
 

ـ  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - 1789

حمد يعني : ابن جعفر ـ ثنا حميد عن أنس و حدثنا أبو موسى م

و بن المثنى و علي بن الحسين الدرهمي قاال : ثنا خالد ـ و ه

لى ابن الحارث ـ ثنا حميد قال : سئل أنس هل كان نبي هللا ص

ول هللا يرفع يديه ؟ قال : قيل يوم الجمعة يا رس هللا عليه و سلم

ى قحط المطر و أجدبت األرض و هلك المال قال : فرفع يديه حت

بة قال رأيت بياض إبطيه فاستسقى و ما نرى في السماء سحا

 : فما قضينا الصالة حتى إن الشاب القريب المنزل ليهمه

يا  الرجوع إلى أهله من شدة المطر فدامت جمعه فقالوا :

ول هللا رسول هللا تهدمت البيوت و احتبست الركبان فتبسم رس

نا صلى هللا عليه و سلم فقال بيده : اللهم حوالينا و ال علي

 فكشطت عن المدينة

 ذا لف  حديث خالد بن الحارث غير أن أبا موسى قال : قحطه

 المطر 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   
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[   146صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الرخصة في تبسم اإلمام في الخطبةب  

 
 

ول قال أبو بكر : في خبر حميد عن أنس : فتبسم رس - 1790

 هللا صلى هللا عليه و سلم

 
 

اب صفة رفع اليدين في األستسقاء في خطبة الجمعةب  

 
 

عني شر بن معاذ نا يزيد ـ يأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ب - 1791

لى ابن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال : كان النبي ص

يء هللا عليه و سلم ال يرفع يديه في شيء من دعائه أو عند ش

ى بياض من دعائه إال في استسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى ير

 إبطيه
 
 

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

 

[   147صفحة  - 3] جزء   صحيح ابن خزيمة     

 
 

قال  قال أبو بكر : في خبر شريك بن عبد هللا عن أنس - 1792

ه قبل في : فرفع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يديه قد أمليت

ي خبر قتادة عن أنس ال يرفع يديه في شيء من دعائه إال ف

عند  االستسقاء يريد إال عند مسألة هللا عز وجل أن يسقيهم و
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طر ته بحبس المطر عنهم و قد أوقع الثاني أن يحبس الممسأل

 عنهم و الدليل على صحة ما تأولت أن أتس ابن مالك قد خبر

نبر يوم شريك بن عبد هللا عنه أنه رفع يديه في الخطبة على الم

ال : الجمعة حين سأل هللا أن يغيثهم و كذلك رفع يديه حين ق

أنه سأل  أيضا استسقاء إالاللهم حوالينا و ال علينا فهذه اللفظة 

ا على هللا أن يحبس المطر عن المنازل و البيوت و تكون السقي

 الجبال و اآلكام و األودية
 
 

اهة اب اإلشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة و كرب

المنبر في غير االستسقاء رفع اليدين على  

 
 

 طانأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى الق - 1793

نا ثنا جرير عن حصين و ثنا علي بن مسلم ثنا هشيم أخبر

شر حصين قال : سمعت عمارة بن رويبة الثقفي قال : خطب ب

ن بن مروان و هو رافع يديه يدعو فقال عمارة : قبح هللا هاتي

ر و ما اليدين رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على المنب

 يقول إال هكذا يشير بأصبعه

جرير ذا حديثه  

وم في حديث هشيم : شهدت عمارة بن رويبة الثقفي في ي و

د و عيد و بشر بن مروان يخطبنا فرفع يديه في الدعاء و زا

 أشار هشيم بالسبابة

 ال أبو بكر : رواه شعبة و الثوري عن حصين فقاال : رأىق

 بشر بن مروان على يوم الجمعة
 
 

-------------------------------------  
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[   148صفحة  - 3ح ابن خزيمة    ] جزء صحي   

 
 

و داود أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يحيى بن حكيم نا أب - 1794

يان نا شعبة قال : و حدثنا مسلم بن جنادة ثنا و كيع عن سف

 جميعا عن حصين : ـ

 
 

بكر :  اب تحريك السبابة عند اإلشارة بها في الخطبة قال أبوب

في كتاب العيدين قد أمليت خبر سهل بن سعد  

 
 

طبة اب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخب

 إن صح الخبر
 
 

د أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا بن عب - 1795

و هو  الحكم أخبرنا أبي و شعيب قاال : أخبرنا الليث ثنا خالد ـ

 أبيابن يزيد ـ عن ابن أبي هالل عن عياض بن عبد هللا عن 

وما سعيد أنه قال : خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ي

رة فقرأ ص فلما مر بالسجدة نزل فسجد و سجدنا و قرأ بها م

نما هي أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رننا قال : إ

د و توبة نبي و لكن أراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسج

 سجدنا

حاب ابن وهب عن ابن وهب عن ال أبو بكر : أدخل بعض أصق

روة عمرو بن الحارث في هذا االسناد إسحاق بن عبد هللا أبي ف

تج بين سعيد بن أبي هالل و بين عياض و إسحاق ممن ال يح

بد أصحابنا بحديثه و أحسب أنه غلط في إدخاله إسحاق بن ع
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 هللا في هذا األسناد 

 
 

هالل  بن أبيقال األلباني : إسناده صحيح لوال اختالط سعيد  

 لكن الحديث صحيح لما له من الشواهد
 
 

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

 

[   149صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نبر اب الرخصة في العلم إذا سئل اإلمام وقت خطبته على المب

يوم الجمعة ضد مذهب من توهم أن الخطبة صالة و ال يجوز 

  يجوز في الصالةالكالم فيها بما ال

 
 

لم و أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المس - 1796

أبو  السلمي نا عبد العزيز بن أحمد قال : أخبرنا األستاذ اإلمام

 طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو

 بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا علي بن حجر نا إسماعيل

ول هللا لى المنبر يوم الجمعة فقال : يارسبن جعفر نا شريك : ع

ات متى الساعة ؟ فأشار إليه الناس أن اسكت فسأله ثالث مر

 عليه كل ذلك يشيرون إليه : ان اسكت فقال رسول هللا صلى هللا

 و سلم عند الثالثة : و يحك ماذا أعددت لها ؟ قال : حب هللا و

 لى هللارسوله قال : إنك من أحببت قال فسكت رسول هللا ص

 عليه و سلم ساعة ثم مر غالم شنئي قال أنس : أقول أنا هو

سلم  من أقراني قد أحتلم أو ناهز ـ فقال النبي صلى هللا عليه و

: أين السائل عن الساعة ؟ قال : ها هو ذا قال : إن أكمل هذا 
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 الغالم عمره فلن يموت حتى يرى أشراطها
 
 

ة من جهلون في الخطباب الرخصة في تعليم اإلمام الناس ما يب

األمام غير سؤال يسأل  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن محمد الزهري - 1797

بل عن نا سلم بن قتيبة عن يونس بن إسحاق عن المغيرة بن ش

 جرير ابن عبد هللا قال : لما قدمت المدينة و النبي صلى هللا

ذا اب أو من هعليه و سلم يخطب فقال : يدخل عليكم من هذا الب

الفج من خير ذي يمن أال و إن على و جهه مسحة ملك قال : 

 فحمدت هللا على ما أبالني 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   150صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

فر الس اب الرخصة في سالم اإلمام في الخطبة على القادم منب

 إذا دخل المسجد
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو عمار الحسين بن  - 1798

حريث نا الفضل بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق عن 

وت المغيرة ـ و هو ابن شبل ـ عن جرير بن عبد هللا قال : لما دن

 من مدينة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنخت راحلتي و
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 عليه و ي فدخلت و رسول هللا صلى هللاحلت عيبتي فلبست حلت

رماني سلم يخطب فسلم علي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف

ل هللا الناس بالحدق فقلت لجليس لي : يا عبد هللا هل ذكر رسو

سن صلى هللا عليه و سلم من أمري شيئا ؟ قال : نعم ذكرك بأح

دخل الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته قال : إنه سي

عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن و إن 

 على وجهه لمسحة ملك قال : فحمدت هللا على ما أبالني 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

 اب أمر اإلمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأىب

 حاجة و فقرا

 
 

الرحمن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد  - 1799

بن  المخزومي نا سفيان عن ابن عجالن عن عياض بن عبد هللا

 سعد بن أبي سرح : أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة و

وه مروان بن الحكم يخطب فقام يصلي فجاء األحراس ليجلس

رحمك فأبى حتى صلى فلما انصرف مروان أتيناه فقلنا له : ي

رأيته  ألتركهما بعد شيء هللا إن كادوا ليفعلون بك قال : ما كنت

وم من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم ذكر أن رجال جاء ي

ة بذة الجمعة و رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يخطب في هيئ

قوا ثيابا فأمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يتصدقوا فما ل

ى هللا فأمر له بثوبين و أمره فصلى ركعتين و رسول هللا صل

 و سلم يخطب ثم جاء يوم الجمعة األخرى و رسول هللا عليه

ليه و صلى هللا عليه و سلم يخطب فأمر رسول هللا صلى هللا ع
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هللا  سلم أن يتصدقوا فألقى رجل أحد ثوبيه فصاح له رسول

ول صلى هللا عليه و سلم أو زجره و قال : خذ ثوبك ثم قال رس

ت يئة بذة فأمرهللا صلى هللا عليه و سلم : إن هذا دخل في ه

م دخل الناس أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمرت له بثوبين ث

ول اليوم فأمرت أن يتصدقوا فألقى هذا أحد ثوبيه ثم أمره رس

 هللا صلى هللا عليه و سلم أن يصلي ركعتين 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   151صفحة  - 3جزء  صحيح ابن خزيمة    ]   

 
 

اب الرخصة في قطع اإلمام الخطبة لتعليم السائل العلمب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن - 1800

ل إبراهيم نا المقري ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هال

ليه عن أبي رفاعة العدوي قال : انتهيت إلى النبي صلى هللا ع

أل هو يخطب فقلت : يا رسول هللا رجل غريب جاء يسو سلم و 

 عن دينه ال يدري ما دينه ؟ فأقبل إلي و ترك خطبته فأتى

 بكرسي خلت قوائمه حديدا قال حميد : أراه رأى خشبا أسود

أتم  حسبه حديدا فجعل يعلمني مما علمه هللا ثم أتى خطبته و

 نخرها
 
 

للحاجة تبدو لهاب نزول اإلمام عن المنبر و قطعه الخطبة ب  
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ي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد هللا الخزاع - 1801

ثني نا زيد ـ يعني ابن الحباب ـ عن حسين ـ و هو ابن واقد ـ حد

 عليه عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول هللا صلى هللا

حمران و سلم يخطب فأقبل الحسن و الحسين عليهما قميصان أ

ال : يقومان فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم ق بعثران و

لم صدق هللا و رسوله إنما أموالكم و أوالدكم فتنة رأيت هذين ف

 أصبر ثم أخذ في خطبته 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   152صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ج و طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األشأنا أبو  - 1802

ا عبد هللا زياد بن أيوب قاال : ثنا أبو تميلة ثنا حسين بن واقد ن

و سلم  بن بريدة عن أبيه قال : بينا رسول هللا صلى هللا عليه

يخطب على المنبر بمثله و قال : فلم أصبر حتى نزلت 

 فحملتهما و لم يقل : ثم أخذ في خطبته
 
 

ضل اإلنصات و اإلستماع للخطبةاب فب  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر ثنا عبد  - 1803

ن العزيز ابن عبد هللا حدثني سليمان بن بالل عن صالح ب

قال  كيسان عن سعيد المقبري أن أباه حدثه أن أبا هريرة قال :
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تسل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إذا كان يوم الجمعة فاغ

الح جل و غسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه و لبس من صالر

مع لإلمام ثيابه ثم خرج إلى الصالة و لم يفرق بين اثنين ثم است

 غفر له من الجمعة إلى الجمعة و زيادة ثالثة أيام 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

اب الزجر عن الكالم يوم الجمعة عند خطبة اإلمامب  

 
 

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

 

[   153صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي ث - 1804

بي حبان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : عن الن

وت و صلى هللا عليه و سلم قال : إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغ

يخطب ألغيت يعني و اإلمام   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الزجر عن إنصات الناس بالكالم يوم الجمعة و اإلمام ب

 يخطب
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1805

ي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره حدثن
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ز سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال و أخبرنا محمد بن عزي

 أليلي أن سالمة حدثهم عن عقيل حدثني محمد بن مسلم عنا

م نا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال و ثنا يحيى بن حكي

ن محمد بن بكر البرساني ثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب ع

ن حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد هللا قارظ ع

 ق ثنا ابنأبي هريرة و ثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزا

م جريج حدثني ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهي

يب ابن عبد هللا بن قارظ عن أبي هريرة و عن سعيد بن المس

لم عن أبي هريرة قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و س

عة ـ يقول : إذا قلت لصاحبك : أنصت ـ و اإلمام يخطب يوم الجم

 فقد لغوت

رون زاق و حدثنا البرساني و لم يذكر اآلخذا لف  خبر عبد الره

م و السماع قال بعضهم : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سل

 قال بعضهم : عن النبي صلى هللا عليه و سلم 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الزجر عن إنصات الناس بالكالم و إن لم يسمع الزاجر ب

 خطبة اإلمام

 
 

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

 

[   154صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا اب - 1806
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لزناد عن عيينة و ثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي ا

ال : األعرج عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه و سلم ق

ا اإلمام يخطب ـ أنصت فقد لغيت و إنمإذا قال الرجل لرجل ـ و 

 هي لغة أبي هريرة

ال المخزومي : إذا قلت لصاحبك : أنصت يوم الجمعة ـ و ق

 اإلمام يخطب ـ فقد لغيت

ما ال سفيان : و قول أبي هريرة : لغيت لغة أبي هريرة و إنق

 هو لغوت

 
 

اب النهي عن السؤال عن العلم غير اإلمام و اإلمام يخطبب  

 
 

ن ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن أبا - 1807

 عن ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر ثنا شريك بن عبد هللا

ة عطاء بن يسار عن أبي ذر أنه قال : دخلت المسجد يوم الجمع

ن أبي ـ و النبي صلى هللا عليه و سلم يخطب ـ فجلست قريبا م

قلت سلم سورة براءة فبن كعب فقرأ النبي صلى هللا عليه و 

ي ثم ألبي : متى نزلت هذه السورة ؟ قال : فتجهمني و لم يكلمن

اعة ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني و لم يكلمني ثم مكثت س

 عليه و سألته فتجهمني و لم يكلمني فلما صلى النبي صلى هللا

: مالك  سلم قلت ألبي : سألتك فتجهمتني و لم تكلمني قال أبي

لم إال ما لغوت فذهب إلى النبي صلى هللا عليه و سمن صالتك 

سألته متى فقلت : يا نبي هللا كنت بجنب أبي و أنت تقرأ براءة ف

 نزلت هذه السورة ؟ فتجهمني و لم يكلمني ثم قال : مالك من

ق أبي صالتك إال مالغوت قال النبي صلى هللا عليه و سلم : صد  
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قال األلباني : إسناده صحيح لغيره   

 
 

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

 

[   155صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال : و ثناه محمد بن أبي  - 1808

مثلهزكريا بن حيويه اإلسفراييني أخبرنا ابن أبي مريم : ب  

 
 

  اب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكالم و اإلمام يخطب بلفب

زجر المتكلم عن الكالم بالتسبيح غير مفسر و مجمل  

 
 

شج أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر عبد هللا بن سعيد األ - 1809

ان عن ابن ثنا حسين بن عيسى ـ يعني الحنفي ـ ثنا الحكم بن أب

وم عباس قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يخطب ي

عبد هللا بن الجمعة إذ تال نية فقال رجل ـ و هو إلى جنب 

مسعود ـ متى أنزلت هذه اآلية ؟ فإني لم أسمعها إال الساعة 

ى فقال فقال عبد هللا : سبحان هللا فسكت الرجل ثم تال نية أخر

ا قضى الرجل لعبد هللا مثل ذلك فقال عبد هللا : سبحان هللا فلم

لرجل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الصالة قال ابن مسعود ل

ي ع معنا قال : سبحان هللا قال : فذهب إلى النب: إنك لم تجم

هللا  صلى هللا عليه و سلم فذكر له ذلك فقال رسول هللا صلى

 عليه و سلم : صدق ابن أم عبد صدق ابن أم عبد 

 
 

اف  : قال : إسناده ضعيف الحسين بن عيسى الحنفي قال الح 
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 ضعيف

 
 

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

 

[   156صفحة  - 3خزيمة    ] جزء  صحيح ابن   

 
 

يل اب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدلب

ه اإلمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة ال أن على أن اللغو و

ذي يبطل الصالة نفسها إبطاال يجب إعادتها و هذا من الجنس ال

أعلمت في كتاب اإليمان أن العرب تنفي اإلسم عن الشيء 

لم  لنقصه عن الكمال و التمام فقوله صلى هللا عليه و سلم :

 تجمع معنا من نفي االسم إذ هو ناقص عن التمام و الكمال
 
 

ا ابن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثن - 1810

 وهب أخبرني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد هللا

أنه  لى هللا عليه و سلمبن عمرو بن العاص : عن رسول هللا ص

قال : من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان 

لغ لها و لبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس و لم ي

 عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما و من لغا أو تخطى كانت

 له ظهرا 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

الزجر مام يخطب باإلشارة إليه باب األمر بإنصات المتكلم و اإلب

أنس  قال أبو بكر : في خبر شريك بن عبد هللا بن أبي نمر عن
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 في قصة السائل عن الساعة فاشارى إليه الناس أن اسكت

 
 

اب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة و اإلمام يخطب و ب

ذلك في خطبته إباحة زجر اإلمام عن  

 
 

بد نا عبد هللا بن هاشم ثنا عأنا أبو طاهر نا أبو بكر  - 1811

الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ عن معاوية ـ و هو ابن صالح ـ عن 

جمعة أبي الزاهرية قال : كنت جالسا مع عبد هللا بن بسر يوم ال

ناس فما زال يحدثنا حتى خرج اإلمام فجاء رجل يتخطى رقاب ال

هللا  فقال لي : جاء رجل يتخطى رقاب الناس و رسول هللا صلى

أبو  ليه و سلم يخطب فقال له : اجلس فقد نذيت و ننيت قالع

لعيدين بكر : في الخطبة أيضا أبواب قد كنت خرجتها في كتاب ا  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   157صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ه اجتناب في الجمعة و فضيل اب النهي عن التفريق بين الناسب

 ذلك

 
 

ـ  أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى - 1812

د عن يعني ابن سعيد ـ ثنا ابن عجالن عن سعيد بن أبي سعي

 أبيه عن عبد هللا بن وديعة عن أبي ذر : عن النبي صلى هللا
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 عليه و سلم قال : من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل أو

 أحسن الطهور فلبس من خير ثيابه و مس ما كتب هللاتطهر ف

يوم  له طيبا أو دهن أهله و لم يفرق بين اثنين إال غفر له إلى

 الجمعة األخرى

ال بندار : أحفظه من فيه عن أبيهق  

فتر ال أبو بكر : ال أعلم أحدا تابع بندار في هذا و الجواد قد يق

 في بعض األوقات 
 
 

حسنقال األلباني : إسناده    

 
 

اب طبقات من يحضر الجمعةب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد هللا ـ يعني - 1813

عن  ابن زريع ـ ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه

ة جده : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : يحضر الجمع

ثالثة : رجل يحضرها يلغو فهو حظه منها و رجل حضرها 

 رجل دعا هللا فإن شاء هللا أعطاه و إن شاء منعه و بدعاء فهو

لم رجل حضرها بوقار و إنصات و سكون و لم يتخط رقبة مس

 و لم يؤذ أحدا فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها و زيادة

الها من جاء بالحسنة فله عشر أمث }ثالثة أيام ألن هللا يقول : 

}  

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  
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[   158صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر الخبر المفسر لألخبار المجملة التي ذكرتها في ب

في  األبواب المتقدمة و الدليل على أن جميع ما تقدم من األخبار

ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب و الخطايا إنما هي ألفاظ عام 

ها ص أراد النبي المصطفى صلى هللا عليه وسلم أنمرادها خا

 كفارة لصغار الذنوب دون كبارها

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - 1814

ن أبي بن جعفر نا العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه ع

ت هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : الصلوا

عة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الخمس و الجم

 الكبائر
 
 

اب النهي عن الحبوة يوم الجمعة و اإلمام يخطبب  

 
 

بد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو جعفر السمناني نا ع - 1815

و عبد هللا ابن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم ـ و ه

الجهني عن الرحمن بن ميمون ـ عن سهل بن معاذ بن أنس 

م أبيه : أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن الحبوة يو

 الجمعة واإلمام يخطب 
 
 

قال األلباني : إسناده فيه ضعف لكن الحديث حسن   
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اب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصالةب  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1816

 بن عجالن عن عمرو بن شعيب عننا يحيى بن سعيد عن ا

ن أبيه عن جده قال : نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع

ينشد  الشراء و البيع في المساجد و أن تنشد فيها األشعار و أن

 فيها الضالة و عن الحلق يوم الجمعة قبل الصالة 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   159صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عة اب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمب

الصالة إلى انقضاء  

 
 

أبي  أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد هللا بن الحكم بن - 1817

ن زياد القطواني نا معاوية ـ يعني ابن هشام ـ ثنا شيبان ع

ليه يد : عن نبي هللا صلى هللا عفراس عن عطية عن أبي سع

لم وسلم قال : إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة ف

و بين  يلغ و لم يجهل حتى ينصرف اإلمام كانت كفارة لما بينها

 الجمعة 
 
 

قال األلباني : الحديث صحيح و إسناده ضعيف   
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اب الزجر عن مس الحصى و اإلمام يخطب يوم الجمعة و ب

في ذلك الوقت لغو بأن مس الحصى اإلعالم  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1818

 نا األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا

وء صلى هللا عليه وسلم : من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوض

ين ثم أتى الجمعة فدنا و أنصت و استمع غفر له ما بينه و ب

لجمعة و زيادة ثالثة أيام و من مس الحصى فقد لغاا  

 
 

يره اب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غب

النعاس ليس باستحقاق نوم و ال موجب  و الدليل على أن

 وضوءا

 
 

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

 

[   160صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ج ثنا و طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األشأنا أب - 1819

ا أبو خالد و عبدة بن سليمان جميعا عن ابن إسحاق و حدثن

هارون بن إسحاق ثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق و ثنا 

نا الحسن بن محمد نا محمد بن عبيد نا محمد بن إسحاق و حدث

د محممحمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد و ثنا 

ابن  أيضا ثنا يعلى بن عبيد نا محمد بن إسحاق عن نافع عن

 عمر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) إذا نعس
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 أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك (

ذا حديث األشج و في حديث يزيد بن هارون قال : سمعت ه

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 
 

 اني : إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكن لهقال األلب 

 شاهد لذا أوردته في صحيح أبي داود

 
 

اب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ب

 ليخلفه فيه
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا عبد  - 1820

مر الرزاق أخبرنا ابن جريج قال : سمعت نافعا يزعم أن ابن ع

من  : قال النبي صلى هللا عليه وسلم : ال يقم أحدكم أخاه قال

ل : في مجلسه ثم يخلفه فيه فقلت أنا له : في يوم الجمعة ؟ قا

 يوم الجمعة و غيره قال : و قال نافع : كان ابن عمر يقوم له

 الرجل من مجلسه فال يجلس فيه
 
 

اب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع و قد ب

البيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه فيه غيره و خلفه  

 
 

رقي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدو - 1821

ز ـ ثنا ابن أبي حازم و حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزي

ي : يعني الدراوردي ـ و ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد ـ يعن

رير يوسف بن موسى نا ج ابن عبد هللا ـ كلهم عن سهيل و ثنا

م قاال : و ثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاس
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 ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال :

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : إذا قام أحدكم من : 

 مجلسه ثم يرجع فهو أحق به

امني اد يوسف : ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فأقز

الحأبو ص  

 
 

-------------------------------------  
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ز و اب األمر بالتوسع و التفسح إذا ضاق الموضع قال هللا عب

 يا أيها الذين نمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس }جل 

{فافسحوا يفسح هللا لكم   

 
 

نا ثنا عبد الجبار بن العالء ث أنا أبو طاهر نا أبو بكر - 1822

ول سفيان عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رس

م هللا صلى هللا عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ث

 يخلفه و لكن توسعوا و تفسحوا
 
 

ر اب ذكر كراهة انفضاض الناس عن اإلمام وقت خطبته للنظب

 بيه المصطفى صلى هللاإلى لهو و تجارة قال هللا عز و جل لن

وك و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و ترك }عليه وسلم : 

{قائما   

 
 

رير أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا ج - 1823
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ر : عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جاب

ير من أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت ع

ال فأنزلت الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إال اثنا عشر رج

 و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا }هذه اآلية التي في الجمعة 

{إليها و تركوك قائما   

 
 

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

 

[   162صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بواب الصالة قبل الجمعةأ  

 
 

األمر بإعطاء المساجد حقها من الصالة عند دخولها ابب  

 
 

ج نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األش - 1824

م أبو خالد قال ابن إسحاق : أخبرنا أبي بكر بن عمرو بن حز

ى هللا عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال : قال رسول هللا صل

ل : و ما حقها ؟ قال : عليه وسلم : أعطوا المساجد حقها قي

 ركعتين قبل أن تجلس 

 
 

نكرقال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق والمتن م   

 
 

وساب األمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلب  

 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ث - 1825
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ن ن عن عامر بسفيان ثنا ابن عجالن و عثمان بن أبي سليما

النبي  عبد هللا بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة : أن

 صلى هللا عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليصل

 ركعتين 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

نا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن هاشم ث - 1826

 ك عن عامر بن عبد هللاعبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ عن مال

 بن الزبير بهذا اإلسناد : مثله :

اد : قبل أن يجلسز  

 
 

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

 

[   163صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ب

 ركعتين

 
 

بن نا يحيى ثنا اأنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ث - 1827

 بن عجالن و حدثنا أبو عمار ثنا الفضل بن موسى عن عبد هللا

بن سعيد ـ و هو ابن أبي هند ـ و ثنا بندار ثنا أبو عاصم عن ا

سمعت  جريج عن زياد بن سعد و ثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال

ن عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن سعيد و حدثنا علي ب

 حمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاقالحسين الدرهمي ثنا م
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كلهم عن عامر بن عبد هللا بن الزبير عن عمرو بن سليم 

هللا  الزرقي عن أبي قتادة بن ربعي قال : قال رسول هللا صلى

 عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتىيصلي

 ركعتين

ذا حديث ابن عجالن من دخل هذا المسجد وقال : سمعت ه

 يم الزرقي و زاد قال محمد بن إسحاق : و حدثنيعمرو بن سل

ليم عبد هللا بن أبي بكر عن عامر بن عبد هللا عن عمرو بن س

 عن أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه و سلم بمثله

 
 

 اب األمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخلهب

يصليهما فخرج منه قبل أن  

 
 

ا ابن بكر نا الربيع بن سليمان ثنأنا أبو طاهر نا أبو  - 1828

ال وهب حدثني أسامة عن معاذ بن عبد هللا بن خبيب الجهني ق

ى هللا : سمعت جابر بن عبد هللا يقول : كنا عند رسول هللا صل

 عليه وسلم يوما فقال : أدخلت المسجد ؟ قلت : نعم فقال :

 أصليت فيه ؟ قلت : ال قال : فاذهب فاركع ركعتين 
 
 

لباني : إسناده حسنقال األ   

 
 

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

 

[   164صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

دب اب الدليل على أن األمر بركعتين عند دخول المسجد أمر نب
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 فضيلة و الدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل و إرشاد و

م بل تحري صالة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب ال نهي

بيد حض على الخير و الفضيلة قال أبو بكر : خبر طلحة بن ع

اذا هللا جاء أعرابي إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : م

فرض هللا علي من الصالة ؟ قال : الصلوات الخمس إال أن 

عليه  تطوع شيئا و ما على هذا المثال من أخبار النبي صلى هللا

ب كبير في الجزء األول من كتاوسلم قد خرجته في كتاب ال

 الصالة فأعلم النبي صلى هللا عليه وسلم أن ال فرض من

الصالة إال خمس صلوات و أن ما سوى الخمس فتطوع ال 

 فرض في شيء من ذلك
 
 

ي اب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلب

إعادتهما إذ الركعتان عند دخول المسجد  الركعتين ال يجب

لة ال فريضةفضي  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن  - 1829

ة ثنا المسروقي ثنا حسين ـ يعني ابن علي الجعفي ـ عن زائد

ن عن عمرو بن يحيى األنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبا

 عمرو بن سليم األنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول هللا

لى هللا مسجد و رسول هللا صصلى هللا عليه وسلم قال : دخلت ال

ل هللا عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسو

جلس صلى هللا عليه وسلم : ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن ت

لنبي ؟ قلت : أي رسول هللا رأيتك جالسا و الناس جلوس فقال ا

تى صلى هللا عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس ح

ينيركع ركعت  
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-------------------------------------  
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 اب األمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد و إن كان اإلمامب

ي يخطب خطبة الجمعة ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصل

 داخل المسجد و اإلمام يخطب

 
 

نا عبد الجبار بن العالء ث أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا - 1830

يد سفيان قال : حفظناه من ابن عجالن عن عياض عن أبي سع

قال : كان مروا ن يخطب فصلى أبو سعيد فجاءت إليه 

تيناه األحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما قضى الصالة أ

ا أبدا فقلنا له : كادوا يفعلون بك غفر هللا لك فقال : لن أدعهم

ول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد أن سمعته من رس  

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

الن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حاتم بن بكر بن غي - 1831

نكدر الضبي ثنا عيسى بن واقد أخبرنا شعبة عن محمد بن الم

وسلم  عن جابر بن عبد هللا قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه

أن  مام يخطب فليصل ركعتين قبل: إذا جاء أحكم المسجد و اإل

 يجلس
 
 

 اب سؤال اإلمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبةب
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ن إن أصلى ركعتين أم ال ؟ و أمر اإلمام الداخل بأن يصلي ركعتي

ة لم يكن صالهما قبل سؤال اإلمام إياه و الدليل على ان الخطب

 ليست بصالة
 
 

نا بد الجبار بن العالء ثأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ع - 1832

سفيان عن عمرو و أبي الزبير عن جابر قال عمرو : دخل 

جد رجل المسجد و قال أبو الزبير : دخل سليك الغطفاني المس

:  يوم الجمعة و النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب فقال له

 صليت ؟ قال : ال قال : فصل ركعتين

ال : مي منفردين و قخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بهما المخزوأ

 فقم فصل ركعتين

ن قال مرة في عقب خبر أبي الزبير : و اسم الرجل سليك ب و

 عمرو الغطفاني

 
 

-------------------------------------  
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ر أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة و بش - 1833

ـ  د بن المقدام قالوا : حدثنا حماد ـ و هو ابن زيدبن معاذ و أحم

ار قال : بشر قال : ثنا عمرو و قال اآلخران : عن عمرو بن دين

عن  عن جابر و ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية

نا روح أيوب و حدثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد ـ يعني ابن زريع ـ ث

و ق الجوهري أخبرنا أببن القاسم و حدثنا عبد هللا بن إسحا

عاصم عن ابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن 
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طب عبد هللا قال : دخل رجل و النبي صلى هللا عليه وسلم يخ

بدة فقال : أصليت ؟ قال : ال قال : فقم فاركع و قال أحمد بن ع

 و أحمد بن المقدام : أصليت يا فالن ؟

عهماال : ال قال : فاركفي حديث أبي عاصم فقال : أركعت ؟ ق و  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد  - 1834

الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع 

ه جابر ابن عبد هللا يقول : جاء رجل و النبي صلى هللا علي

تين وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له : أركعت ركع

فقال : اركعقال : ال قال :   

 
 

اب أمر اإلمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين ب

م يقطع و الدليل على أن النبي صلى هللا عليه وسلم ل يصليهما

يفرغ  خطبته ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن

 المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في

ي ابن عجالن عن عياض عن أب األخبار قال أبو بكر : في خبر

يه سعيد : و أمره فصلى ركعتين و رسول هللا صلى هللا عل

 وسلم يخطب قد أمليت الخبر بتمامه قبل

 
 

-------------------------------------  
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ام اب أمر اإلمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيب

ل على ليهما أمر اختيار و استحباب و التجوز فيهما و الدليليص
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 ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا  - 1835

 عيسى ـ يعني ابن يونس ـ عن األعمش عن أبي سفيان عن

لى صجابر قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة و رسول هللا 

كع هللا عليه وسلم يخطب فجلس فقال له : يا سليك قم فار

 ركعتين و تجوز فيهما ثم قال : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و

 اإلمام يخطب فليركع ركعتين و ليتجوز فيهما

راغ ال أبو بكر : فالنبي صلى هللا عليه وسلم قد أمر بعد فق

ب بهذا سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة و اإلمام يخط

ة األمر كل مسلم يدخل المسجد و اإلمام يخطب إلى قيام الساع

لم إنما و كيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي صلى هللا عليه وس

خص بهذا األمر سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيأة 

يه وسلم وقت خطبته صلى هللا عليه وسلم و النبي صلى هللا عل

 مسجد و اإلمام يخطب أن يصلييأمر بلف  عام : من يدخل ال

ري راوي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين و أبو سعيد الخد

هما بعد الخبر عن النبي صلى هللا عليه وسلم يحلف أن ال يترك

أمر النبي صلى هللا عليه وسلم بهما فمن ادعى أن هذا كان 

لى خاصا لسليك أو للداخل و هو رث الهيأة وقت خطبة النبي ص

سلم يه وسلم فقد خالف أخبار النبي صلى هللا عليه وهللا عل

المنصوصة ألن قوله : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و اإلمام 

ن يخطب فليصل ركعتين محال أن يريد به داخال دون غيره أل

هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن تقع على 

 واحد دون الجمع و قد خرجت طرق هذه األخبار في كتاب

 الجمعة
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اب إباحة ما أراد المصلي من الصالة قبل الجمعة من غير ب

شاء و أراد من عدد الركعات و الدليل على  حظر أن يصلي ما

كر أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع ال فرض منها قال أبو ب

ه وسلم خبر أبي سعيد و أبي هريرة عن النبي صلى هللا علي في

ر : و صلى ما كتب له و في خبر سلمان : ما قدر له و في خب

 أبي أيوب : فيركع إن بدا له
 
 

اب استحباب تطويل الصالة قبل صالة الجمعةب  

 
 

د أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع و زيا - 1836

 شام قالوا : حدثنا إسماعيل قال زياد :بن أيوب و مؤمل بن ه

ان أخبرنا أيوب و قال اآلخران : عن أيوب قال : قلت لنافع : أك

قبلها  ابن عمر يصلي قبل الجمعة ؟ فقال : قد كان يطيل الصالة

لى هللا و يصلي بعدها ركعتين في بيته و يحدث أن رسول هللا ص

 عليه وسلم كان يفعل ذلك 

 
 

ده صحيحقال األعظمي : إسنا   

 
 

اب وقت اإلقامة لصالة الجمعةب  
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ج ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األش - 1837

ال أبو خالد عن أبي إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد ق

: ما كان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال مؤذن واحد إذا 

فلما كان  خرج أذن و إذا نزل أقام و أبو بكر و عمر كذلك

 عثمان و كثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق

 يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن و إذا نزل أقام 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  
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مام بعد الخطبة و قبل اب الرخصة في الكالم للمأموم و اإلب

 افتتاح الصالة
 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع ع - 1838

بي جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك : أن الن

كلم صلى هللا عليه وسلم كان ينزل من المنبر يوم الجمعة في

 الرجل و يكلمه ثم ينتهي إلى مصاله فيصلي 
 
 

عظمي : إسناده ضعيفقال األ   

 
 

اب وقت صالة الجمعةب  
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 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة عن وكيع - 1839

ع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن األكو

لم إذا عن أبيه قال : كنا نجمع مع رسول هللا صلى هللا عليه وس

 زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء

 
 

لتبكير بالجمعةاب استحباب اب  

 
 

 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا أبو - 1840

داوود ثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن 

يه العوام قال : كنا نصلي الجمعة مع رسول هللا صلى هللا عل

 وسلم نبتدر الفيء فما يكون إال قدر قدم أو قدمين

دري أسمع من الزبير أم ال ؟ ال أبو بكر : مسلم هذا ال أق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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ج ثنا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد هللا بن سعيد األش - 1841

ـ ثم  أبو خالد عن حميد عن أنس قال : كنا نبكر ـ يعني بالجمعة

 نقيل
 
 

و الدليل  اب التبريد بصالة الجمعة في شدة الحر و التبكير بهاب

بعد  على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر و الجمعة
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وال زوال الشمس ألن التبكير ال يقع إال على أول النهار قبل ز

 الشمس
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور ثنا  - 1842

ت عمارة بن أبي حفصة حدثني أبو خلدة قال : سمعحرمي ابن 

جاج أنس بن مالك و ناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الح

 فقال : يا أبا خمزة : قد شهدت الصالة مع رسول هللا صلى هللا

لى عليه وسلم و شهدت الصالة معنا فكيف كان رسول هللا ص

ليه هللا عهللا عليه وسلم يصلي ؟ قال : كان رسول هللا صلى 

الصالةوسلم إذا اشتد البرد بكر بالصالة و إذا اشتد الحر أبرد ب  

 
 

ب اب ذكر عدد صالة الجمعة قال أبو بكر : خبر عمر بن الخطاب

 صالة الجمعة ركعتان قد أمليته قبل في كتاب العيدين

 
 

اب القراءة في صالة الجمعةب  

 
 

ى بن نا يحيأنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم  - 1843

افع سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد هللا بن أبي ر

ة كاتب علي قال : كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدين

إذا جاءك  }و  {الجمعة  }فصلى بهم يوم الجمعة فقرأ بـ 

نا فقلت : أبا هريرة لقد قرأت بنا قراءة قرأها ب {المنافقون 

لى ة : سمعت حبي أبا القاسم صعلي بالكوفة فقال : أبو هرير

 هللا عليه وسلم يقرأ بهما

 
 

-------------------------------------  
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 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عبد - 1844

{ون إذا جاءك المنافق }الوهاب الثقفي عن جعفر : في الثانية   

 
 

ة من إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانياب ب

إن قرأ في األولى بسورة الجمعة صالة الجمعة و  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء و  - 1845

رة سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قاال : ثنا سفيان عن ضم

قال :  دبن سعيد عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعو

ان النبي كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله ما ك

ة ؟ صلى هللا عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة مع سورة الجمع

{هل أتاك حديث الغاشية  }فكتب إليه : أنه كان يقرأ بـ   

 قال المخزومي في حديثه : يسأله ما كان النبي صلى هللا و

 فكتب إليه أن رسول هللا عليه وسلم يقرأ في صالة الجمعة

ك هل أتا }و  {سورة الجمعة  }صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ 

{حديث الغاشية   

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن يوسف ثنا  - 1846

ن إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد ع

لنعمان عبيد هللا بن عبد هللا عن الضحاك بن قيس الفهري عن ا

لى هللا بشير األنصاري قال : سألناه ما كان يقرأ به النبي ص بن

قال  عليه وسلم يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها الجمعة
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  {هل أتاك حديث الغاشية  }: كان يقرأ معها 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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على سبح اسم ربك األ }اب إباحة القراءة في صالة الجمعة بـ ب

ن و هذا االختالف في القراءة م {هل أتاك حديث الغاشية  }و  {

 اختالف المباح
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عبد  - 1847

 عمر الرحمن ثنا شعبة و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عثمان بن

ـ يعني  أخبرنا شعبة و ثنا محمد بن صفوان الثقفي ثنا سعيد

ن ابن عامر ـ ثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة ع

يقرأ  سمرة بن جندب قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

هل أتاك حديث  }و  {سبح اسم ربك األعلى  }في الجمعة بـ 

{الغاشية   

لواحد ماع العيد و الجمعة في اليوم اال أبو بكر : قد أمليت اجتق

 و القراءة فيهما في كتاب العيدين 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب المدرك ركعة من صالة الجمعة مع اإلمام و الدليل على أن ب
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 ركعة يكون مدركا للجمعة يجب عليه أن يضيف المدرك منها

طبة إليها أخرى ال كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخ

فعليه أن يصلي ظهرا أربعا مع الدليل أن من لم يدرك منها 

اقيين ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا نقض ما قاله بعض العر

 أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان
 
 

نا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العالء ث - 1848

 د هللا بن محمدسفيان قال : حفظته من الزهري و حدثنا عب

يان الزهري و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قاال : حدثنا سف

قال : سمعت الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 

سلم و هريرة قال عبد الجبار : يبلغ به النبي صلى هللا عليه و

 قال اآلخران : عن النبي صلى هللا عليه وسلم : من أدرك من

د قال المخزومي : من الصالة ركعة فقصالة ركعة فقد أدركها 

 أدرك
 
 

-------------------------------------  
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 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي - 1849

ثنا الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ عن األوزاعي عن الزهري عن 

سلم عن رسول هللا صلى هللا عليه و أبي سلمة عن أبي هريرة :

 قال : من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك الصالة

ال الزهري : فنرى أن صالة الجمعة من ذلك فإن ادرك منها ق

 ركعة فليصل إليها أخرى 
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م فإنه قال األلباني : إسناده صحيح لوال عنعنة الوليد بن مسل 

 كان يدلس تدليس التسوية

 
 

حمد طاهر نا أبو بكر نا بخبر الوليد بن مسلم مأنا أبو  - 1850

عي بن عبد هللا بن ميمون باالسكندرية ثنا الوليد عن األوزا

 حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم قال : من أدرك من صالة الجمعة ركعة 

 فقد أدرك الصالة

خبر نى لم يؤد على لف  الال أبو بكر : هذا خبر روي على المعق

 و لف  الخبر : من أدرك من الصالة ركعة فالجمعة من الصالة

للف  أيضا كما قاله الزهري فإذا روي الخبر على المعنىال على ا

جاز أن يقال : من أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصالة 

كعة فإذا قال النبي صلى هللا عليه و سلم من أدرك من الصالة ر

أدرك الصالة كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر  فقد

 الجمعة وغيرها من الصلوات و قد روى هذا الخبر أيضا بمثل

 هذا اللف  أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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بد أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه أحمد بن عبد هللا بن ع - 1851

عن  الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب
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 أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي

هريرة : عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من أدرك 

 من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى

ال أسامة : و سمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد و ق

 سالما يقوالن : بلغنا ذلك 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

 ضد اب الدليل على تجويز صالة الجمعة بأقل من أربعين رجالب

الجمعة ال تجزئ بأقل من أربعين رجال خبرا  قول من زعم أن

 بالغا
 
 

شيم كر نا أحمد بن منيع ثنا هأخبرنا أبو طاهر نا أبو ب - 1852

ابر أخبرنا حصين عن أبي سفيان و سالم بن أبي الجعد عن ج

عة قائما قال : بينما النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب يوم الجم

 إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول هللا صلى هللا

و  عليه وسلم فلم يبق منهم إال اثنا عشر رجال منهم أبو بكر

و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و  }نزلت اآلية عمر و 

{تركوك قائما   

 
 

اب التغلي  في التخلف عن شهود الجمعةب  

 
 

رو أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو خيثمة علي بن عم - 1853

 بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي

 صلى هللا عليه األحوص سمعه منه عن عبد هللا : أن النبي
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 وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : لقد هممت أن نمر رجال

يوتهم يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة ب  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   175صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن هر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم و محمد بأنا أبو طا - 1854

 معمر قاال : حدثنا أبو داود ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي

قال  األحوص عن عبد هللا : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 : لقد هممت بمثله غير أن يحيى بن حكيم قال : تخلفوا

 
 

اب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات و كونهم من ب

الجمعة الغافلين بالتخلف عن  

 
 

هل أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بكر نا موسى بن س - 1855

سالم  الرملي ثنا الربيع بن نافع عن أبي توبة ثنا معاوية بن

عن أخيه زيد بن سالم أنه سمع أبا سالم الحبشي يقول : 

قاال  حدثني الحكم بن ميناء عن أبي هريرة و أبي سعيد الخدري

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لينتهين أقوام ع : قال

افلينتركهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغ  

 
 

 اب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها منب
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 غير عذر

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد األعلى  - 1856

حمد ابن أبي ذئب و حدثنا مالصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني 

يك بن رافع و ابن عبد الحكم قال ابن رافع : ثنا ابن أبي فد

فديك  أخبرنا ابن أبي ذئب وقال ابن عبد الحكم : أخبرنا ابن أبي

ن عبد قال : حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد البراد ع

عليه  هللا هللا بن أبي قتادة عن جابر بن عبد هللا : أن النبي صلى

وسلم قال : من ترك الجمعة ثالثا من غير ضرورة طبع هللا 

 على قلبه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   176صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بن أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا ا - 1857

ت محمد بن عمرو و حدثنا سلم بن جنادة إدريس قال : سمع

قمة أيضا قال : ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عمرو بن عل

ضمري الليثي عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد ال

ة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : من ترك الجمع

به و ثالثا من غير عذر ـ قال في خبر ابن إدريس ـ طبع على قل

ي خبر وكيع فهو منافق ف  
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قال األلباني : إسناده حسن صحيح   

 
 

لثالث اب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات اب

إذا تركها تهاونا بها إنما يكون  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد األعلى  - 1858

 الصنعاني ثنا المعتمر قال : سمعت محمدا و حدثنا علي بن

عني جر ثنا إسماعيل ثنا محمد و حدثنا بندار ثنا عبد الوهاب يح

يزيد بن  الثقفي و ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد و

هارون جميعا عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان 

الحضرمي عن أبي الجعد الضمري و كانت له صحبة : أن 

 ة ثالثرسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من ترك الجمع

 مرات تهاونا بها طبع هللا على قلبه

م يقل علي بن حجر : و كانت له صحبة ل  

 
 

قال األلباني : إسناده حسن صحيح   

 
 

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

 

[   177صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لغيبة اب التغلي  في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا نلت اب

شهود الجمعات إلى ترك  

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثن - 1859
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 معدي بن سليمان ثنا ابن عجالن عن أبي هريرة : عن النبي

بة صلى هللا عليه وسلم قال : أال هل عسى أحدكم أن يتخذ الص

أس من الغنم على رأس ميل أو ميلين فتعذر عليه الكأل على ر

جيء يرتفع حتى تجيء الجمعة فال يشهدها و تميل أو ميلين ف

هللا  الجمعة فال يشهدها وتجيء الجمعة فال يشهدها حتى يطبع

 على قلبه 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

اب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع اإلمام إذا جمع ب

بن  الخبر فإن القلب من سوء حف  عبد هللا في المدن إن صح

ي رحمه هللاعمر العمر  

 
 

قي أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغاف - 1860

 ثنا ابن وهب عن عبد هللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أن

يه أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول هللا صلى هللا عل

عة وسلم قال عبد هللا بن عمر : و كانت األنصار يشهدون الجم

و  ثم ينصرفون فيقيلون عنده من الحرمع عمر بن الخطاب 

 لتهجير الصالة و كان الناس يفعلون ذلك
 
 

اب األمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه ب

لى دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر فإني ال أقف ع

 سماع قتادة عن قدامة بن وبرة ولست أعرف قدامة بعدالة و ال

 جرح
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-------------------------------------  

 

[   178صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

زيد أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا أبو داوود و ي - 1861

ون بن هارون قاال جميعا : و حدثنا أبو موسى ثنا يزيد بن هار

أنا همام و حدثنا أبو موسى نا أبو داود نا همام و حدثنا أحمد 

ا سلم ثنا أبو عبيدة ـ يعني الحداد ـ و حدثنا همام و ثنبن منيع 

ن بن جنادة ثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة ب

ليه وبرة العجيلي عن سمرة بن جندب : عن النبي صلى هللا ع

إن وسلم قال : من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار ف

 لم يجد فنصف دينار

الجمعة  لي و في خبر وكيع : من فاتتهم يقل ابن منيع : العجيل

 فليتصدق بدينار أو بنصف دينار

هذ خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داود ثنا همام بأ

 اإلسناد نحوه و لم يقل العجيلي

 خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داوود ثنا همامأ

 أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة بمثله 
 
 

األعظمي : إسناده ضعيف قدامة بن وبرة مجهولقال    

 
 

ر اب الرخصة في التخلف عن الجمعة في األمطار إذا كان المطب

 وابال كبيرا

 
 

دي أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العق - 1862
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م قال ثنا ناصح بن العالء حدثني ابن أبي عمار مولى بني هاش

يوم الجمعة و هو على نهر : مررت بـ عبد الرحمن بن سمرة 

: يا  أم عبد هللا و هو يسيل الماء على غلمانه و مواليه فقلت له

سلم : أبا سعيد الجمعة ؟ فقال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و

 إذا كان المطر وابال فصلوا في رحالكم 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف ناصح بن العالء فيه لين   

ديث يشهد له ما بعدهال األلباني : لكن الحق  

 
 

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

 

[   179صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر و إن لم يكنب

و هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من  المطر مؤذيا

المسند  من كتابنا في كتاب معاني القرنن و في الكتب المصنفة

لة أن هللا جل و عال و رسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لع

 من غير حظر ذلك الشيء و إن كانت تلك العلة معدومة من ذلك

 }قوله جل و عال في المطلقة ثالثا إذا نكحت زوجا غير األول 

ال فأباح هللا جل و ع {فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا 

اني و ق الثاني و هي قد تحل له بموت الثالمطلقة ثالثا بعد طال

عان إن لم يطلقها و قد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بل

دتها بينها و بين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي ع

خ قبل أن يرجع المرتد منهما إلى اإلسالم و غير ذلك مما ينفس

 } ك و تعالىالنكاح بين الزوجين و من هذا الجنس قوله تبار
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ر اآلية و القص {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة 

 أيضا مباح و إن لم يخافوا من فتنة الكفار
 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثن - 1863

مليح سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قالبة عن أبي ال

ه وسلم زمن عن أبيه محمد : أنه شهد النبي صلى هللا علي

الهم الحديبية و أصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نع

 فأمرهم النبي صلى هللا عليه وسلم أن يصلوا في رحالهم

يب ال أبو بكر : لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبق  

 
 

م قال األلباني : إسناده صحيح وأخرجه جماعة وصححه الحاك 

الوا سفيان بن حبيب عن والذهبي من هذه الطريق وكلهم ق

رنا خالد الحذاء غير أبي داود قال : " قال سفيان بن حبيب خب

 عن خالد " فمن قرأها خبرنا مبنيا للمجهول أعله باالنقطاع

 وليس كذلك لرواية الجماعة

 
 

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

 

[   180صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصالة فياب أمر اإلمب

ق السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طل البيوت ليعلم

 مباح

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرن - 1864
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ميعا عباد يعني ـ ابن عباد ـ ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير ج

 عباس أمر المؤذن عن عاصم عن عبد هللا بن الحارث : أن ابن

كبر أن يؤذن يوم الجمعة و ذلك يوم مطير فقال : هللا أكبر هللا أ

اد أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن محمدا رسول هللا ثم قال له : ن

نعت الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس : ما هذا الذي ص

 ؟ قال : قد فعل هذا من هو خير مني أفتأمروني أن أخرج الناس

 أو أن يدوسون الطين إلى ركبهم

ذا حديث أحمد بن عبدةه  

قال يوسف عن عبد هللا بن الحارث رجل من أهل البصرة  و

نسيب لـ ابن سيرين و قال : أن أخرج الناس ونكلفهم أن 

 يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

ة الة و األمر بالصالاب أمر اإلمام المؤذن بحذف حي على الصب

بدله في البيوت  

 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام ثنا  - 1865

إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد هللا بن 

 الحارث :

 أن ابن عباس قل لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن: 

 محمدا رسول هللا فال تقل : حي على الصالة قل : صلوا في

ا فقد بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال : أتعجبون من ذ

فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة و إني كرهت أن 

 أخرجكم فتمشوا في الطين و الدحض
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-------------------------------------  

 

[   181صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

الجمعة بالصالة في اب الدليل على أن األمر بالنداء يوم ب

 الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني النبي

بر صلى هللا عليه و سلم إن كان عباد بن منصور حف  هذا الخ

 الذي أذكره
 
 

أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا أبو  - 1866

عاصم : أخبرنا عباد ـ و هو ابن منصور ـ عن عطاء عن ابن 

م ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : في يوعباس : أ

 مطير يوم جمعة ـ أن صلوا في رحالكم 

 
 

من طريق عباد بن  35قال األعظمي : رواه ابن ماجة إقامة  

 منصور

ال األلباني : هو ضعيفق  

 
 

بعدها  اب األمر بالفصل بين صالة الجمعة و بين صالة التطوعب

 بكالم أو خروج
 
 

ا اهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنأنا أبو ط - 1867

طاء الوليد ـ يعني ابن مسلم ـ أخبرني ابن جريج عن عمر بن ع

ه فسألته قال : أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأل
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لمت فقال : نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما س

عة فال جمقمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال لي : إذا صليت ال

هللا  تصلها بصالة إال أن تخرج أو تتكلم فإن رسول هللا صلى

 عليه و سلم أمر بذلك

 
 

عدها اب االكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة و التطوع بب

المصلي الذي فيه الجمعة بالتقدم أمام  

 
 

و أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا أب - 1868

بن  ني عمر بن أبي الخوار : أن نافععاصم عن ابن جريج أخبر

ه جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رنه من

ي معاوية قال : صليت معه في المقصورة فقمت ألصلي مكان

م فإن فقال لي : ال تصلها بصالة حتى تمضي أمام ذلك أو تتكل

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمر بذلك

 
 

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

 

[   182صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب استحباب تطوع اإلمام بعد الجمعة في منزلهب  

 
 

بد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثنا ع - 1869

الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه و أيوب 

ن إذا يه و سلم كاعن نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى هللا عل

 صلى الجمعة دخل بيته فصلى ركعتين 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثن - 1870

الوليد قال مالك : أخبرني عن نافع عن ابن عمر : أنه رأى 

مغرب النبي صلى هللا عليه و سلم يصلي بعد الجمعة و بعد ال

بيتهركعتين في   

 
 

 ثنا عبد الجبار بن العالء و سعيد بن عبد الرحمن - 1871

 المخزومي قال : حدثنا سفيان و ثنا علي بن خشرم أنا ابن

عيينة عن عمرو ابن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه : 

عة أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يصلي بعد الجم

 ركعتين

 
 

ل معة لإلمام في المسجد قباب إباحة صالة التطوع بعد الجب

ن خروجه منه إن صح الخبر فإني ال أقف على سماع موسى ب

 الحارث في جابر بن عبد هللا
 
 

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

 

[   183صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر ثنا عاصم ب - 1872

ر عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي عن سؤيد بن عام

عليه و  أبيه عن جابر بن عبد هللا قال : أتى رسول هللا صلى هللا

 سلم بني عمرو بن عوف يوم األربعاء فرأى أشياء لم يكن
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تم يرنها قبل ذلك من حضنه على النخيل فقال : لو أنكم إذا جئ

نا أنت بائعيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي قالوا : نعم بآ

هم رسول هللا و أمهاتنا قال : فلما حضروا يوم الجمعة صلى ب

ن بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الجمعة ثم صلى ركعتي

 الجمعة في المسجد و لم ير يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة

وم فذكر ركعتين في المسجد كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك الي

 الحديث 
 
 

و  ناده ضعيف عاصم بن سويد فيه جهالةقال األلباني : إس 

محمد بن موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما ) يعني هو 

 وأباه (

 
 

 اب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلف ب

 مختصر غير متقصى

 
 

ا أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرن - 1873

بن  اوردي ـ و ثنا عبد الجبارعبد العزيز ـ يعني ابن محمد الدر

ه عن العالء ثنا سفيان كالهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي

لوا أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ص

هللا  بعد الجمعة أربع ركعات و قال عبد الجبار : إن النبي صلى

 عليه و سلم أمرهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا

 
 

الدليل  ر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها واب ذكر الخبب

طوع على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما أمر المرء بأن يت

بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها مع الدليل على أن ما 
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 صلى بعدها فتطوع غير فريضة

 
 

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

 

[   184فحة ص - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ث أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمار و الحسين بن حري - 1874

ا و سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قاال : ثنا سفيان و ثن

ع عن يوسف بن موسى ثنا جريج و ثنا سلم بن جنادة ثنا وكي

ريرة سفيان جميعا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ه

 عليه و سلم : من كان منكم قال : قال رسول هللا صلى هللا

 مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا

 
 

لةاب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء و القيلوب  

 
 

ن أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة و الحسن ب - 1875

يل بن قزعة قاال : ثنا الفضيل بن سليمان ثنا أبو حازم عن سه

ه و كنا نجمع مع رسول هللا صلى هللا عليسعد الساعدي قال : 

 سلم ثم نرجع فنتغدى و نقيل

 
 

 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم - 1876

ن الدروقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل ب

 سعد قال : ما كنا نتغدى و ال نقيل إال بعد الجمعة

 
 

مر أحمد بن عبدة ثنا المعت أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا - 1877
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جمع بن سليمان ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : كنا ن

 مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم نرجع قنقيل 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   185صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ضل هللا النتشار بعد صالة الجمعة و االبتغاء من فاب استجاب اب

ض و فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األر }قال هللا عز وجل 

ال  إال أن في القلب من هذا الخبر فإني {ابتغوا من فضل هللا 

لذي أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا و ال عبد هللا بن بشر ا

هللا عز وجل قد روى عنه سعيد هذا بعدالة و ال جرح غير أن 

ي أمر في نص تنزيله بعد قضاء صالة الجمعة باالنتشار ف

 األرض و االبتغاء من فضل هللا و هذا من أمر اإلباحة
 
 

ص أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى بن فيا - 1878

 بن بصري ـ ثنا سعيد بن عنبسة ـ و هو القطان ـ ثنا عبد هللا

ى هللا بسر صاحب رسول هللا صل بسر قال : رأيت عبد هللا بن

م عليه و سلم إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدرا طويال ث

:  رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء هللا أن يصلي فقلت له

يرحمك هللا ألي شيء تصنع هذا ؟ قال ألني رأيت سيد 

ي صلى المسلمين صلى هللا عليه و سلم هكذا يصنع يعني النب

تشروا فإذا قضيت الصالة فان } هذه األية هللا عليه و سلم و تال
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إلى نخر اآلية  {في األرض و ابتغوا من فضل هللا   

 
 

راني قال األعظمي : إسناده ضعيف عبد هللا بن بسر وهو الحب 

 ضعيف

 
 

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

 

[   186صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي من المختصر من المسند عن النب ـ المختصر تاب الصيامك

عن  صلى هللا عليه و سلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل

 العدل موصوال إليه صلى هللا عليه و سلم من غير قطع في

ب من اإلسناد و ال جرح في ناقلي األخبار إال ما نذكر أن في القل

 بعض األخبار شيء إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا أو

  نعرفه بعدالة و ال جرح فنبين أن في القلب من ذلكراو ال

غير  الخبر فإنا ال نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر

ق للصوابصحيح ال نبين علته فيغير به من يسمعه فاهلل الموف  

 
 

ر اب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من اإليمان قال أبو بكب

عبة باد المهلبي و ش: قد أمليت خبر حماد بن زيد و عباد بن ع

بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب 

 اإليمان
 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 1879

ن الرحمن الصابوني أنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد ب
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ا إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثن

ال و عامر ثنا قرة عن أبي حمزة الضبعي قمحمد بن بشار نا أب

فإذا  : قلت البن عباس : إن لي جرة انتبذ لي فيها فأشرب منه

:  أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حالوته فقال

لم فقال قدم وفد عبد القيس على رسول هللا صلى هللا عليه و س

إن  هللا: مرحبا بالوفد غير خزايا و ال ندامى قالوا : يا رسول 

ي بيننا و بينك المشركين من مضر و إنا ال نصل إليك إال ف

ة أشهر الحرم فحدثنا عمال من األمر إذا أخذنا به دخلنا به الجن

 و ندعو إليه من وراءنا و قال : نمركم بأربع و أنهاكم عن أربع

وله اإليمان باهلل وهل تدرون ما اإليمان باهلل ؟ قالوا : هللا و رس

اة شهادة أن ال إله إال هللا و إقام الصالة و إيتاء الزكأعلم قال : 

و صوم رمضان و تعطوا الخمس من المغانم و أنهاكم عن 

 النبيذ في الدباء و النقير و الحنتم و المزفت
 
 

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

 

[   187صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ر رمضان من اإلسالم إذ اإليمان واب ذكر البيان أن صوم شهب

 اإلسالم اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر : خبر جبريل في

ته في مسألته النبي صلى هللا عليه و سلم عن اإلسالم قد أملي

 كتاب اإليمان

 
 

عن  حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن حنظلة الجمحي - 1880

ول هللا عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر قال : قال رس
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 صلى هللا عليه و سلم : بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال

م إله إال هللا و إقام الصالة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صو

 شهر رمضان

 
 

ل ثنا حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر بن المفض - 1881

خطاب عاصم ـ يعني ابن محمد بن زيد بن عبد هللا بن عمر بن ال

لى عت أبي يحدث عن ابن عمر قال : قال رسول هللا صـ قال سم

 هللا عليه و سلم بمثله

 
 

ماع أبواب فضائل شهر رمضان و صيامهج  

 
 

واب اب ذكر فتح أبواب الجنان ـ نسأل هللا دخولها ـ و إغالق أبب

وذ من النار ـ باعدنا هللا منها ـ و تصفيد الشياطين ـ باهلل نتع

  عام مراده خاص في شرهم ـ في شهر رمضان بذكر لف

 تصفيد الشياطين
 
 

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

 

[   188صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ابن  حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني - 1882

 جعفر ـ نا أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : إن رسول

 : إذا جاء شهر رمضان فتحتهللا صلى هللا عليه و سلم قال 

 أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و صفدت الشياطين

ال أبو بكر : أبو سهيل عم مالك بن أنس ق  
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

قوله : اب ذكر البيان أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما أراد بب

سم و صفدت الشياطين مردة الجن منهم ال جميع الشياطين إذ ا

ان الشياطين قد يقع على بعضهم و ذكر دعاء الملك في رمض

بواب إلى الخيرات و التقصير عن السيئات مع الدليل على أن أ

اب الجنان إذا فتحت لم يغلق منها باب و ال يفتح باب من أبو

 النيران إذا أغلقت في شهر رمضان
 
 

اش ثنا محمد بن العالء بن كريب ثنا أبو بكر بن عي - 1883

األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول  عن

فدت هللا صلى هللا عليه و سلم : إذا كان أول ليلة من رمضان ص

اب و الشياطين مردة الجن و غلقت أبواب النار فلم يفتح منها ب

غي فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب و نادى مناد يا با

عتقاء من النار الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر وهلل   

 
 

شقال األلباني : إسناده حسن للخالف في أبو بكر بن عيا   

 
 

 اب في فضل شهر رمضان و أنه خير الشهور للمسلمين وب

القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله ذكر إعداد المؤمن  

 
 

ا أبو ثنا محمد بن بشار و يحيى بن حكيم قاال : حدثن - 1884

أنه  ي عمرو بن تميم حدثني أبيعامر ثنا كثير بن زيد حدثن

لم : سمع أبا هريرة يقول : قال رسول هللا صلى هللا عليه و س
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م ما أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول هللا صلى هللا عليه و سل

شر  مر بالمسلمين شهر خير لهم منه و ال مر بالمنافقين شهر

ب لهم منه ـ بمحلوف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ـ ليكت

ل أن و نوافله قبل أن يدخله و يكتب إصراره و شقاءه قب أجره

يعد  يدخله و ذلك أن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة و

نم فيه المنافق أتباع غفالت المؤمنين و اتباع عوراتهم فغ

 يغنمه المؤمن

 ذا حديث يحيى و قال بندار : فهو غنم للمؤمنين يغتنمهه

 الفاجر

قال له مولى بني رمانة مدني مرو بن تميم هذا يع  

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف ) لحال تميم مولى أبو رمانة (   

 
 

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

 

[   189صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ليلة  اب ذكر تفضل هللا عز و جل على عبادة المؤمنين في أولب

رما و جودا إن صح الخبر من شهر رمضان بمغفرته إياهم ك

رو فإني ال أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة و ال جرح و ال عم

 بن حمزة القيسي الذي هو دونه
 
 

ن ثنا محمد بن رافع ثنا زيد بن حباب حدثني عمرو ب - 1885

روبة حمزة القيسي ثنا خلف أبو الربيع ـ إمام مسجد ابن أبي ع

لم : هللا صلى هللا عليه و سـ ثنا أنس بن مالك قال : قال رسول 
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: يا  يستقبلكم و تستقبلون ثالث مرات فقال عمربن الخطاب

 رسول هللا وحي نزل قال : ال قال : عدو حضر ؟ قال : ال قال :

فماذا ؟ قال : إن هللا عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر 

ز رمضان لكل أهل هذه القبلة و أشار بيده إليها فجعل رجل يه

و سلم  ول : بخ بخ فقال له رسول هللا صلى هللا عليهرأسه و يق

قال : يا فالن ضاق به صدرك ؟ قال : ال و لكن ذكرت المنافق ف

 : إن المنافقين هم الكافرون و ليس لكافر من ذلك شيء 

 
 

اه ابن قال : إسناده ضعيف . قال البنا في الفتح الرباني : رو 

 خزيمة في صحيحه والبيهقي بسند جيد

عيف أللباني : كال فإن القيسي قال الدارقطني وغيره : ضال اق

م وأورده العقيلي قي الضعفاء وساق له حديثين هذا أحدهما ث

 قال ال يتابع عليهما
 
 

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

 

[   190صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 أعد هللااب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان و ذكر بعض ما ب

 عين للصائمين في الجنة غير ممكن آلدمي صفته إذ فيها ما ال

رأت و ال أذن سمعت و ال خطر على قلب بشر إن صح الخبر 

 فإن في القلب من جرير بن أيوب البجلي
 
 

هل حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ثنا س - 1886

ن ب بن حماد أبو عتاب أخبرنا سعيد بن أبي يزيد ثنا محمد
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نافع  يوسف قاال : ثنا جرير بن أيوب البجلي عن الشعبي عن

بن بردة عن أبي مسعود ـ قال أبو الخطاب ـ الغفاري قال : 

بي سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و قال سعيد بن أ

هذا  يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى هللا عليه و سلم ـ و

ه و  صلى هللا عليحديث أبي الخطاب ـ قال : سمعت رسول هللا

ما  سلم يقول ذات يوم و قد أهل رمضان فقال : لو يعلم العباد

عة رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها فقال رجل من خزا

أس : يا نبي هللا حدثنا فقال : إن الجنة لتزين لرمضان من ر

الحول إلى الحول فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من 

ذلك  رق الجنة فتنظر الحور العين إلىتحت العرش فصفقت و

ر فيقلن : يا رب إجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تق

ما من أعيننا بهم و تقر أعينهم بنا قال : فما من عبد يصوم يو

رمضان إال زوج زوجة من الحور العين في خيمة من درة مما 

ن على كل امرأة سبعو {حور مقصورات في الخيام  }نعت هللا 

 حلة ليس منها حلة على لون األخرى تعطى سبعين لونا من

ن الطيب ليس منه لون على ريح اآلخر لكل امرأة منهن سبعو

 ألف وصيفة لحاجتها و سبعون ألف وصيف مع كل وصيف

د صفحة من ذهب فيها لون طعام تجد آلخر لقمة منها لذة ال تج

 لىألوله لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء ع

راش كل سرير سبعون فراشا بطائنها من إستبرق فوق كل ف

ت سبعون أريكة و يعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقو

أحمر موشح بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صامه 

 من رمضان سوى ما عمل من الحسنات و ربما خالف الفريابي

 سهل بن حماد في الحرف و الشيء متن الحديث

ن بن رافع ثنا سلم بن جنادة عن قتيبة نا جرير ب نا محمدث
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 أيوب عن عامر الشعبي عن نافع بن بردة الهمداني عن رجل

 من غفار قال :

ور ح }ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نحوه إلى قوله : ق

  {مقصورات في الخيام 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف بل موضوع جرير بن أيوب  

لبخاري : منكر الحديثالبجلي قال عنه ا  

 
 

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

 

[   191صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب فضائل شهر رمضان إن صح الخبرب  

 
 

ا همام ثنا علي بن حجر السعدي ثنا يوسف بن زياد ثن - 1887

ب بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسي

ي : خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف عن سلمان قال

نخر يوم من شعبان فقال : أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم 

امه شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل هللا صي

ير كان فريضة و قيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخ

ن كمن أدى فريضة فيما سواه و من أدى فيه فريضة كان كم

ر ثوابه ى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر و الصبأد

 الجنة و شهر المواساة و شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر

ان له فيه صائما كان مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار و ك

ا نجد مثل أجره منغير أن ينتقص من أجره شيء قالوا ليس كلن
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ئما لثواب من فطر صاما يفطر الصائم فقال : يعطي هللا هذا ا

على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن و هو شهر أوله رحمة و 

أوسطه مغفرة و نخره عتق من النار من خفف عن مملوكه 

ال : غفر هللا له و أعتقه من النار و استكثروا فيه من أربع خص

هما فأما خصلتين ترضون بهما ربكم و خصلتين ال غنى بكم عن

 و بهما ربكم فشهادة أن ال إله إال هللا الخصلتان اللتان ترضون

 الجنة و تستغفرونه و أما اللتان ال غنى بكم عنهما فتسألون هللا

تعوذون به من النار و من أشبع فيه صائما سقاه هللا من 

 حوضي شربة ال يظمأ حتى يدخل الجنة 

 
 

فقال األعظمي : إسناده ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعي   

 
 

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

 

[   192صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ز و اب إستحباب اإلجتهاد في العبادة في رمضان لعل الرب عب

هر و ال جل برأفته و رحمته يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي الش

 يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران
 
 

ليمان ن وهب أخبرني سحدثنا الربيع بن سليمان أنا اب - 1888

بي ـ و هو ابن بالل ـ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أ

قال : هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رقي المنبر ف

؟ !  نمين نمين نمين فقيل له : يارسول هللا ما كنت تصنع هذا

ان فقال : قال لي جبريل : أرغم هللا أنف عبد أو بعد دخل رمض
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درك و غفر له فقلت : نمين ثم قال : رغم أنف عبد أو بعد أفلم ي

ف الديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت : نمين ثم قال : رغم أن

 عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت : نمين 

 
 

قال األعظمي : إسناده جيد   

 
 

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

 

[   193صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ى اب استحباب الجود بالخير و العطايا في شهر رمضان إلب

بالنبي صلى هللا عليه و سلم انسالخه إستنانا  

 
 

د عن ثنا عبد هللا بن عمران العابدي نا إبراهيم بن سع - 1889

ان ابن شهاب عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس قال : ك

ن لم أجود الناس بالخير و كارسول هللا صلى هللا عليه و س

 أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ يأتيه جبريل

لى هللا فيعرض عليه القرنن فإذا لقيه جبريل كان رسول هللا ص

 عليه و سلم أجود بالخير من الريح المرسلة

 
 

نة اب االجتنان بالصوم من النار إذ هللا عز وجل جعل الصوم جب

لنارنعوذ باهلل من ا من النار  

 
 

يج حدثنا محمد بن بشار نا روح بن عبادة ثنا ابن جر - 1890

أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة : عن 
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 النبي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : الصوم جنة
 
 

حدثنا محمد بن بشار نا ابن أبي عدي قال : أنبأنا  - 1891

أبي هند ـ عن محمد ابن إسحاق حدثني سعيد ـ و هو ابن 

مطرف قال : دخلت على عثمان بن أبي العاص فدعا بلبن 

 ليسقيه فقلت : إني صائم فقال :

يام جنة ني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : الصإ

الثة من النار كجنة أحدكم من القتال قال : و صيام حسن صيام ث

 أيام من كل شهر 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   194صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي ب

 الصائم عنه و إن كان ما نهي عنه مما ال يفطره و لكن ينقص

 صومه عن الكمال و التمام

 
 

وهيب  نا ابنحدثنا يحيى بن نصر بن سابق الخوالني  - 1892

بن  أخبرني جرير بن حازم عن سيف بن أبي سيف عن الوليد

 عبد الرحمن عن عياض بن غطيف عن أبي عبيدة بن الجراح

وم قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : الص

 جنة ما لم يخرقه 
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لقال األعظمي : عياض بن غطيف قال في التقريب : مقبو   

ما ده ضعيف وله شاهد لكنه ضعيف جدا كال األلباني : إسناق

2642في الضعيفة   

 
 

اب فضل الصيام و أنه ال عدل له من األعمالب  

 
 

ليه حدثنا محمد بن بشار ثنا عليه السالم الصمد بن ع - 1893

ت السالم الوارث نا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال : سمع

 : قلتأبا نصر الهاللي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال 

دل يا رسول هللا دلني على عمل قال : عليك بالصوم فإنه ال ع

 له

:  ال أبو بكر محمد بن أبي يعقوب : هذا الذي قال عنه شعبةق

 هو سيد بني تميم 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف أبو نصر الهاللي مجهول   

ند ال األلباني : قد أسقط جماعة من الثقات أبا نصر من السق

ائي ي يعقوب بالسماع من رجاء في رواية للنسوصرح ابن أب

1937وله شاهد ذكرته في الصحيحة   

 
 

سابااب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا و احتب  

 
 

حدثنا عمرو بن علي ثنا سفيان بن عيينة عن  - 1894

 الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : عن النبي صلى هللا

ما  رمضان إيمانا و احتسابا غفر لهعليه و سلم قال : من صام 
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ه ما تقدم من ذنبه و من قام ليلة القدر إيمانا و احتسابا غفر ل

 تقدم من ذنبه
 
 

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

 

[   195صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

إذ هو  اب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسكب

 أطيب الطيب
 
 

مان ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا أبو داوود سلي - 1895

ن أبي بن داوود ثنا أبان ـ يعني : ابن يزيد العطار ـ عن يحيى ب

ري كثير عن زيد بن أبي سالم عن أبي سالم عن الحارث األشع

ى : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : إن هللا أوحى إل

أن يعمل بهن و يأمر بني يحيى ابن زكريا بخمس كلمات 

ال : إن إسرئيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأتاه عيسى فق

ن هللا أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن و يأمر بني إسرائيل أ

 يعملوا بهن فإما أن تخبرهم و إما أن أخبرهم فقال : يا أخي ال

 تفعل فإني أخاف أن تسبقني بهن أن يخسف بي أو أعذب

د و إسرائل ببيت المقدس حتى امتأل المسج ال : فجمع بنيق

مس قعدوا على الشرفات ثم خطبهم فقال : إن هللا أوحى إلي بخ

 كلمات أن أعمل بهن و نمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن أولهن

جل أن ال تشركوا باهلل شيئا فإن مثل من أشرك باهلل كمثل ر

 اشترى عبدا من خالص ما له بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا

ده فقال : اعمل و ارفع إلي فجعل يعمل و يرفع إلى غير سي
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شركوا فأيكم يرضى أن عبده كذلك فإن هللا خلقكم و رزقكم فال ت

قبل بوجهه به شيئا و إذا قمتم إلى الصالة فال تلتفتوا فإن هللا ي

ثل إلى وجه عبده ما لم يلتفت و نمركم بالصيام و مثل ذلك كم

يحب أن يجد ريحها و إن رجل في عصابة معه مسك كلهم 

ثل الصيام أطيب عند هللا من ريح المسك و نمركم بالصدقة و م

ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه و قربوه 

م و ليضربوا عنقه فجعل يقول : هل لكم أن أفدي نفسي منك

كر هللا جعل يعطي القليل و الكثير حتى فدى نفسه و نمركم بذ

ه حتى  كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثركثيرا و مثل ذكر هللا

جو من أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه و كذلك العبد ال ين

لم : و الشيطان إال بذكر هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه و س

أنا نمركم بخمس أمرني هللا بهن الجماعة و السمع و الطاعة و 

ر اعة قيد شبالهجرة و الجهاد في سبيل هللا و من فارق الجم

 فقد خلع ربقة اإليمان و اإلسالم من رأسه إال أن يراجع و من

و  ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم قيل : يا رسول هللا

 إن صام و صلى ؟ قال : و إن صام و صلى تداعوا بدعوى هللا

 الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين عباد هللا 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   196صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر طيب خلفة الصائم عند هللا يوم القيامةب  
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ن ثنا محمد بن الحسن بن تسنيم نا محمد ـ يعني اب - 1896

بي بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء عن أ

لى با هريرة يقول : قال رسول هللا صصالح الزيات أنه سمع أ

صيام هللا عليه و سلم : يعني قال هللا : كل عمل ابن ندم له إال ال

فهو لي و أنا أجزي به الصيام عنه جنة و الذي نفس محمد 

ح بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند هللا يوم القيامة من ري

فرح ه المسك للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره و إذا لقي رب

 بصومه
 
 

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

 

[   197صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ ب

هم عز وجل : إنما يوفى الصابرون أجر الصيام من الصبر قال

 بغير حساب
 
 

حمد حدثنا أحمد بن عبدة أنا عبدالعزيز بن م - 1897

ى الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صل

الها هللا عليه و سلم قال : كل عمل ابن ندم له الحسنة بعشر أمث

ي به إلى سبعمائة ضعف قال هللا : إال الصيام فهو لي و أنا أجز

يدع الطعام من أجلي و يدع الشراب من أجلي و يدع لذته من 

د و لخلوف فم الصائم أطيب عنأجلي و يدع زوجته من أجلي 

فرحة  هللا من ريح المسك و للصائم فرحتان فرحة حين يفطر و

 عند لقاء ربه 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

لنبي اب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر اب

و سلم صلى هللا عليه  

 
 

 حدثنا بشر بن هالل ثنا عمر بن علي قال : سمعت - 1898

معن ابن محمد يحدث عن سعيد المقبري قال : كنت أنا و 

: عن  حنظلة بن علي بالبقيع مع أبي هريرة فحدثنا أبو هريرة

صابر صلى هللا عليه و سلم قال : الطاعم الشاكر مثل الصائم ال

عمل  قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : قال هللا : كل

أنا أجزي به يدع الطعام و ابن ندم له إال الصوم فإنه لي و 

 الشراب و شهوته من أجلي 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   198صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بن  ناه إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا عمر - 1899

لي قال : علي عن معن بن محمد قال : سمعت حنظلة بن ع

هللا  سمعت أبا هريرة بهذا البقيع يقول : قال رسول هللا صلى

 عليه و سلم : بمثله :

ن ال أبو بكر : اإلسنادان صحيحان عن سعيد المقبري و عق
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قول حنظلة ابن علي جميعا عن أبي هريرة أال تسمع المقبري ي

 : كنت أنا و حنظلة ابن علي بالبقيع مع أبي هريرة 

 
 

ي : إسناده صحيح كما قال المصنفقال األلبان   

 
 

ه بال اب فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومب

هللا منهم حساب جعلنا  

 
 

يل و ثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا محمد بن فض - 1900

ي ثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل ثنا ضرار بن مرة عن أب

لى : قال رسول هللا صصالح عن أبي هريرة و أبي سعيد قاال 

ن هللا عليه و سلم : إن هللا يقول : الصوم لي و أنا أجزي به إ

و الذي  للصائم فرحتين إذا أفطر فرح و إذا لقي هللا فجزاه فرح

 نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح

 المسك لم يقل الدورقي فجزاه
 
 

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

 

[   199صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر استجابة هللا عز وجل دعاء الصوم إلى فطرهم من ب

منهم صيامهم جعلنا هللا  

 
 

ن ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن ب - 1901

د محمد المحاربي أخبرنا عمرو بن قيس المالئي عن أبي مجاه
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ال : قال رسول هللا صلى هللا عن أبي مدلة عن أبي هريرة ق

إمام  عليه و سلم : ثالثة ال ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطر و

واب عدل و دعوة المظلوم يرفعها هللا فوق الغمام و يفتح لها أب

عد السماوات فيقول الرب عز و جل : و عزتي ألنصرنك و لو ب

 حين

بو مجاهد هو هذا اسمه سعد الطائي و أبو مدلة مولى أبي أ

 هريرة

عمرو بن قيس هذا أحد عباد الدنيا  و  

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف أبو مدلة مجهول وهو مولى  

فة عائشة ال مولى أبي هريرة كما قال المصنف . وفي الضعي

مزيد بيان 1358  

 
 

 اب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم وب

 بها جعلنا هللايدخل الجنة و يشرب من شرا نفي الظمأ عمن

 منهم

 
 

حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا سعيد بن عبد  - 1902

 الرحمن الجمحي و غيره عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :

ي الجنة قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : للصائمين باب ف

 يقال له : الريان ال يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل نخرهم أغلق

رب لم يظمأ أبدامن دخل شرب و من ش  

بو حازم سلمة بن دينار ثقة لم يكن في زمانه مثله أ  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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-------------------------------------  

 

[   200صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب صفة بدء الصوم كان في تخيير هللا عز و جل عباده ب

 م و نسخ ذلك بإيجاب الصوماألطعا المؤمنين بين الصوم و

 عليهم من غير تخيير

 
 

ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني  - 1903

ن عمرو بن الحارث عن بكير ـ وهو ابن عبد هللا بن األشج ـ ع

 يزيد مولى سلمة ـ وهو ابن أبي عبيد ـ عن سلمة بن األكوع

سلم  ه وقال : كنا في رمضان في عهد رسول هللا صلى هللا علي

 من شاء صام و من شاء أفطر و افتدى بإطعام مسكين حتى

{فمن شهد منكم الشهر فليصمه  }أنزلت اآلية   

 
 

وم اب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصب

خ الشرب و الجماع عند ابتداء فرض الصيام و نس من األكل و

لوع الفجر هللا جل و عال ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى ط

و  تفضال منه عز و جل على عباده المؤمنين و عفوا منه عنهم

 تخفيفا عليهم
 
 

ن ثنا سعيد بن يحيى القرشي حدثني عمي عبيد ب - 1904

سعيد ثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء قال : كان 

 أصحاب محمد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا كان أحدهم
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و ال يومه  م قبل أن يفطر لم يأكل ليلتهصائما فحضر اإلفطار فنا

حتى يمسي و إن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر 

اإلفطار أتى امرأته فقال : هل عندك طعام قالت : ال و لكن 

مراته أطلب فطلبت له و كان يومه يعمل فغلبته عينه و جاءته ا

فذكر  قالت : خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه

لكم  أحل }ي صلى هللا عليه و سلم فنزلت هذه اآلية : ذلك للنب

دا فقال : ففرحوا بها فرحا شدي {ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 

ط كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخي }

{األسود من الفجر   

 
 

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

 

[   012صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبوب األهلة و و قت إبتداء صوم شهر رمضانج  

 
 

اب األمر بالصيام لرؤية الهالل إذا لم يغم على الناسب  

 
 

حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا ابن وهب  - 1905

 أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد هللا بن

إذا  يقول :عمر قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

م رأيتم الهالل فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليك

 فاقدروا له
 
 

اب ذكر البيان أن هللا جل و عال جعل األهلة مواقيت الناس ب
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م لصومهم و فطرهم إذ قد أمر هللا على لسان نبيه عليه السال

 }بصوم شهر رمضان لرؤيته ما لم يغم قال هللا عز و جل 

اآلية {هلة قل هي مواقيت للناس يسألونك عن األ  

 
 

بد حدثنا عبد هللا بن محمد الزهري نا أبو عاصم ثنا ع - 1906

لى العزبز بن أبي رواد ثنا نافع عن ابن عمر : أن رسول هللا ص

موه هللا عليه و سلم قال : إن هللا جعل األهلة مواقيت فإذا رأيت

 وا له وفصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدر

 اعلموا أن الشهر ال يزيد على ثالثين
 
 

اب األمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناسب  

 
 

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

 

[   202صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ابن  حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل ـ يعني - 1907

 ابن عمر قال : قال رسول هللا جعفر ـ عن عبد هللا بن دينار عن

صلى هللا عليه و سلم : الشهر تسع و عشرون ليلة فال 

كم تصوموا حتى تروه و ال تفطروا حتى تروه إال أن يغم علي

 فإن غمي عليكم فاقدروا له

هال أبو بكر : إسماعيل بن جعفر من حفاظ الدنيا في زمانق  

 
 

د إذا غم أن يعاب ذكر الدليل على أن األمر بالتقدير للشهر ب

يوما ثم يصام شعبان ثالثين  
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ب أخبرني محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أن ابن وه - 1908

 أخبرهم قال : و أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة

خبر  عن أبي هريرة : عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نحو

 ابن عمر فقال : فإن غم عليكم فعدوا ثالثين
 
 

ثنا محمد بن الوليد نا مروان بن معاوية نا ابن حد - 1909

 فضيل نا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال :

 قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : الشهر هكذا و هكذا و

ـ  هكذا ثالثين و الشهر هكذا و هكذا وهكذا و يعقد في الثالثة

م طبق ل : ثفإن غم عليكم فأكملوا ثالثين و في خبر ابن فضي

  بيده و أمسك واحدة من أصابعه فإن أغمي عليكم فثالثين

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين   

 
 

-------------------------------------  
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ليه اب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى هللا عب

 إنما أمر بإكمال ثالثين يوما لصوم شهر رمضان دونو سلم 

 إكمال ثالثين يوما لشعبان
 
 

حدثنا عبد هللا بن هاشم ثنا عبد الرحمن بن مهدي  - 1910

ت عن معاوية بن صالح عن عبد هللا بن أبي قيس قال : سمع

الل عائشة كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يتحف  من ه
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غم  ره ثم يصوم لرؤية رمضان فإنشعبان ما ال يتحف  من غي

 عليه عد ثالثين يوما ثم صام 

 
 

 قال األلباني : " عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح 

. ) وعنه  149/  6" ساقط من األصل واستدركته من المسند 

والدارقطني  3444( ومن ابن حبان  2325رواه أبو داود 

 ى أن عبد هللاوقال إسناده حسن أو صحيح ناظرا إل 227ص 

ن بن هاشم وهو الطوسي النيسابوري من شيوخ المصنف وم

د المعروفين بالرواية عن عبد الرحمن بن مهدي وقد رواه عب

 432/  1هللا بن صالح أيضا عن معاوية بن صالح عند الحاكم 

وقال الحاكم : صحيح على شرط  206/  4وعنه البيهقي 

 بن ح فقط ألن عبد هللاالشيخين ووافقه الذهبي . وإنما هو صحي

 أبي قيس ومعاوية بن صالح لم يخرج لهما البخاري وعبد هللا

ق بن صالح لم يخرج له مسلم نعم هو على شرط مسلم من طري

ن ابن مهدي . أقول فكان من الممكن أن يكون شيخ عبد هللا ب

ر هاشم الساقط من األصل هو عبد هللا بن صالح لكني لما لم أ

ن عدلت عنه إلى عبد الرحمن بن مهدي فإ من ذكره في شيوخه

 أصبت فمن هللا وإن أخطأت فمن نفسي راجيا ممن كان عنده

الشكر  شيئ من التخقيق أن يتفضل به وله من هللا األجر ومني

 . " ا هـ . كالم األلباني
 
 

عبان اب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثالثين يوما لشب

 إذا لم ير الهالل
 
 

 ا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عنحدثن - 1911
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عليه  ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول هللا صلى هللا

دة و سلم : ال تقدموا هذا الشهر حتى تروا الهالل أو تكملوا الع  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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بن  حدثنا يحيى بن محمد بن السكن البزار نا يحيى - 1912

م كثير ثنا شعبة عن سماك قال : دخلت على عكرمة في اليو

ت : الذي يشك فيه من رمضان ـ و هو يأكل فقال : ادن فكل فقل

 إني صائم قال : و هللا لتدنون

عليه  لت : فحدثني قال : ثنا ابن عباس أن رسول هللا صلى هللاق

ه و و سلم قال : ال تستقبلوا الشهر استقباال صوموا لرؤيت

ة أفطروا لرؤيته فإن حال بينك و بين منظره سحاب أو قتر

 فأكملوا العدة ثالثين 
 
 

ماك قال األلباني : إسناده صحيح رجاله رجال البخاري غير س 

وهو ابن حرب فهو من رجال مسلم والحديث رواه ابن حبان 

لمصنفمن طريق ا 3590  

 
 

 اب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هاللب

 رمضان إذا لم يغم الهالل و بين الزجر عن إفطار رمضان قبل

رؤية هالل شوال إذا لم يغم الهالل و الدليل على أن الصائم 
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 لرمضان إذا غم الهالل قبل مضي ثالثين يوما لشعبان عاص

إذا غم الهاللكالمفطر قبل مضي ثالثين يوما لرمضان   

 
 

عن  حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب نا عبيد هللا - 1913

 نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال :

وه الشهر تسع و عشرون ـ وعقد إبهامه ـ فال تصوموا حتى تر

 و ال تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 

 
 

على شرط الشيخينقال األلباني : إسناده صحيح    

 
 

اب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من ب

غير مفسر شعبان بلف  مجمل  

 
 

رة حدثنا عبد هللا بن سعيد األشج ما ال أحصي غير م - 1914

ن ثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة ب

نحى تزفر قال : كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية فقال : كلوا ف

لذي بعض القوم فقال : إني صائم فقال عمار : من صام اليوم ا

 يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى هللا عليه و سلم 
 
 

قال األلباني : صحيح لغيره   

 
 

-------------------------------------  
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ر أو لليلة التي يرى صغاب ذكر الدليل على أن الهالل يكون ب

م أو ثالثون يوما للشهر ثم ال يرى الهالل لغي كبر ما لم تمض

 سحاب

 
 

ن حدثنا بندار نا محمد ـ يعني ابن جعفر ـ نا شعبة ع - 1915

عمرو بن مرة قال : سمعت أبا البختري قال : أهللنا هالل 

 رمضان و نحن بذات عرق قال : فأرسلنا رجال إلى ابن عباس

لم ال ابن عباس : إن رسول هللا صلى هللا عليه و سيسأله فق

لعدةقال : إن هللا قد أمده لكم لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا ا  

ثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داوود ثنا شعبة بمثله و  

 
 

اب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان ب

غيرهم لرؤيتهم ال رؤية  

 
 

ن جر السعدي نا إسماعيل ـ يعني ابحدثنا علي بن ح - 1916

نت جعفر عن محمد يعني ابن حرملة عن كريب : أن أم الفضل ب

يت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال : فقدمت الشام فقض

ل حاجتها و استهل علي هالل رمضان و أنا بالشام فرأينا الهال

ليلة الجمعة و رنه الناس و صاموا و صام معاوية فقدمت 

ر الهالل في نخر الشهر فسألني عبد هللا بن عباس ثم ذك المدينة

ال : فقال : متى رأيتم الهالل ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة فق

و رنه  أنت رأيته ليلة الجمعة ؟ قلت : نعم أنا رأيته ليلة الجمعة

بت الناس و صاموا و صام معاوية قال : لكننا رأيناه ليلة الس

كتفي ثين أو نراه فقلت : أوال تفال نزال نصومه حتى نكمل ثال

ى برؤية معاوية و صيامه ؟ قال : ال هكذا أمرنا رسول هللا صل
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 هللا عليه و سلم

 
 

-------------------------------------  
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أن  اب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى هللا عليه و سلم فيب

شرون بلف  عام مراده خاصع الشهر تسع و  

 
 

 : ثنا حدثنا محمد بن بشار بندار و يحيى بن حكيم قاال - 1917

عن  عبد الرحمن قال بندار : نا شعبة و قال يحيى : عن شعبة

 حياة بن سحيم قال : سمعت ابن عمر : عن النبي صلى هللا

 عليه و سلم قال : الشهر تسع و عشرون

 
 

ن أيوب و الحسن بن محمد حدثنا أبو هاشم زياد ب - 1918

الزعفراني و أحمد بن منيع و مؤمل بن هشام قالوا : ثنا 

 إسماعيل ـ و هو ابن علية ـ أخبرنا أيوب و قال الزعفراني و

مؤمل : عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه و سلم : إنما الشهر تسع و عشرون

 
 

ما توهمه العامة و الجهال أن اب ذكر الدليل على خالف ب

مستقبلةكبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية ال لليلة ال الهالل إذا كان  

 
 

 حدثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل نا حصين عن - 1919

لنا عمرو ابن مرة عن أبي البختري قال : خرجنا للعمرة فلما نز

This file was downloaded from QuranicThought.com



قال  ببطن نخلة رأينا الهالل فقال بعض القوم : هو ابن ثالث و

نا : رأينا بعضهم : و هو ابن ليلتين قال : فلقينا ابن عباس فقل

بن الهالل فقال بعض القوم : هو ابن ثالث و قال بعضهم : هو ا

قال : إن ليلتين فقال : أي ليلة رأيتموه ؟ قلنا : ليلة كذا و كذا ف

فهو  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : إن هللا مده لرؤيته

هلليلة رأيتمو  

 
 

-------------------------------------  
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تسع  اب ذكر إعالم النبي صلى هللا عليه و سلم أمته أن الشهرب

 بإشارة ال بنطق مع إعالمه إياهم إنه أمي ال يكتب و و عشرون

ة ال يحسب صلى هللا عليه و سلم مع الدليل على أن اإلشار

لمفهومة من الناطق تقوم مقام النطق في الحكم كهي من ا

 األخرس
 
 

ـ  حدثنا محمد بن الوليد نا مروان ـ يعني ابن معاوية - 1920

ابن  نا إسماعيل و حدثنا عبدة بن عبد هللا أخبرنا محمد ـ يعني

 بشر ـ ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي

م :  صلى هللا عليه و سلوقاص عن أبيه قال : قال رسول هللا

 الشهر هكذا و هكذا و هكذا

 في حديث محمد بن بشر : خرج علينا رسول هللا صلى هللا و

 عليه و سلم و هو يقول : الشهر هكذا و هكذا و هكذا ثم قبض

 أصابعه في الثالثة
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يل اب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدلب

ع و الة و السالم أراد بقوله الشهر تسعلى أن النبي عليه الص

ر عشرون بعض الشهور ال كلها و الدليل على أن قوله : الشه

 تسع و عشرون أراد أي قد يكون تسعا و عشرون
 
 

حدثنا محمد بن بشار حدثني عمر بن يونس ثنا  - 1921

 عكرمة ابن عمار حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد هللا بن

بن الخطاب قال : لما اعتزل  عباس حدثني يعني عن عمر

 إنما رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نساءه قلت : يا رسول هللا

هللا  كنت في الغرفة تسعا و عشرين ؟ فقال رسول هللا صلى

 عليه و سلم : إن الشهر يكون تسعا و عشرين

 
 

-------------------------------------  
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ى اب الدليل على أن صيام تسع و عشرين لرمضان كان علب

خالف  عهد النبي صلى هللا عليه و سلم أكثر من صيام ثالثين

ما يتوهم بعض الجهال و الرعاع أن الواجب أن يصام لكل 

 رمضان ثالثين يوما كوامل

 
 

لي حدثني أحمد بن منيع ثنا بن أبي زائدة و حدثنا ع - 1922

ندار نا ابن زائدة أخبرني عيسى بن دينار و حدثنا ب بن مسلم نا

ن أحمد و عثمان بن عمر قاال : ثنا عيسى بن دينار عن أبيه ع

عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار عن ابن مسعود قال : لما 
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ثر مما صمت مع النبي صلى هللا عليه و سلم تسعا و عشرين أك

 صمت معه ثالثين

حارث بن المصطلققال علي بن مسلم : عمرو بن ال و  

قال بندار : عن ابن الحارث و لم يسمه  و  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهاللب  

 
 

ا نا محمد بن عثمان العجلي نا أبو أسامة ثنا زائدة ن - 1923

سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أعرابي 

ليلة  عليه و سلم فقال : أبصرت الهالل الإلى النبي صلى هللا

ال فقال : أتشهد أن ال إله إال هللا و أن محمدا عبده و رسوله ؟ ق

 : نعم قال : قم يا فالن فأذن بالناس فليصوموا غدا 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ن ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي نا حسين ب - 1924

ال ذا االسناد و نحوه : و قال : أمر بالعلي الجعفي عن زائدة به

 فأذن بالناس 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

لكم  حتى يتبين }اب ذكر البيان أن هللا عز و جل أراد بقوله ب
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لنهار بيان بياض ا {الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر 

الليل  من الليل فوقع اسما لخيط على بياض النهار و على سواد

ي هذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها فو 

هم معناها و أن هللا عز و جل إنما أنزل الكتاب بلغتهم ال بمعاني

د فالخيط لغتهم و إيقاع هذا االسم على بياض النهار و سوا

ى هللا الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم صل

 عليه و سلم

 
 

-------------------------------------  
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أنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 1925

بو الرحمن الصابوني قراءة عليه و أخبرنا ببعض األحاديث أ

ال : القاسم زاهر بن طاهر أنا عثمان بن أبي الفضل بن محمد قا

 بن محمد بن إسحاق بن خزيمةأنا أبو طاهر محمد بن الفضل 

نا نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن منيع ث

ال : هشيم أخبرنا حصين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم ق

ض من و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبي }لما نزلت 

ما ذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إن {الخيط األسود 

لنهار من سواد الليلبياض ا  

 
 

حدثنا يوسف بن موسى نا جرير عن مطرف عن  - 1926

عامر عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول هللا ما الخيط 

 األبيض من الخيط األسود أهما الخيطان ؟ قال : إنك لعريض

This file was downloaded from QuranicThought.com



اد القفا أرأيت أبصرت الخيطين قط ؟ ! ثم قال : ال بل هوسو

 الليل و بياض النهار
 
 

ما الدليل على أن الفجر هما فجران و أن طلوع الثاني منهاب ب

هو المحرم على الصائم األكل و الشرب و الجماع ال األول و 

هذا من الجنس الذي أعلمت أن هللا عز و جل ولى نبيه عليه 

 السالم البيان عنه عز و جل
 
 

-------------------------------------  
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 حدثنا محمد بن علي محرز ـ أصله بغدادي انتقل إلى - 1927

ن فسطاط ـ نا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جريج ع

 عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و

ل سلم : الفجر فجران فأما األول فإنه ال يحرم الطعام و ال يح

نه يحرم الطعام و يحل الصالةالصالة و أما الثاني فإ  

ال أبو بكر : هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إال ابن محرز هذاق  

 
 

اب صفة الفجر الذي ذكرناه و هو المعترض ال المستطيلب  

 
 

معتمر حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي نا ال - 1928

 عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد هللا بن مسعود : أن النبي

ن هللا عليه و سلم قال : ال يمنعن أذان بالل أحدا منكم مصلى 

 سحوره فإنه ينادي لينتبه نائمكم و يرجع قائمكم
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كن ال : و ليس أن يقول ـ يعني الصبح هكذا أو قال : هكذا و لق

احتى يقول : هكذا و هكذا ـ يعني طوال و لكن هكذا يعني عرض  

 
 

عبد  بن علية عنثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ا - 1929

هللا  هللا بن سوادة عن أبيه عن سمرة قال : قال رسول هللا صلى

عليه و سلم : ال يغرنكم أذان بالل و ال هذا البياض لعمود 

 الصبح حتى يستطير
 
 

اب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض ب

د المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني ال أعرف عب

  بن النعمان هذا بعدالة و ال جرح و ال أعرف له عنه راوياهللا

 غير مالزم بن عمرو

 
 

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

 

[   211صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا أحمد بن مقدام نا مالزم بن عمرو نا عبد هللا  - 1930

ان قال لق في رمضبن النعمان السحيمي قال : أتاني قيس بن ط

لم قال : حدثني أبي طلق بن علي : أن النبي صلى هللا عليه و س

بوا : كلوا و اشربوا و ال يغرنكم الساطع المصعد و كلوا و اشر

 حتى يعترض لكم األحمر و أشار بيده 

 
 

م قال األلباني : إسناده حسن فإن عبد هللا بن النعمان وإن ل 

 م فقد عرفه غيره من روايةيعرفه المؤلف إال من رواية مالز
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عمر بن يونس أيضا كابن أبي حاتم وقد وثقه ابن معين 

ه والعجلي وابن حبان وحسن الترمذي حديثه هذا وقد وجدت ل

 متابعا ذكرته في تخريجي له في الصحيحة

ى أن الم المصنف قاله في ترجمة الباب قال : " باب الدليل علك

 المعترض الذي لونه الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض

ا الحمرة إن صح الخبر فإني ال اعرف عبد هللا بن النعمان هذ

بعدالة وال جرح وال أعرف له عنه راويا غير مالزم بن عمرو 

" 

 
 

ه و ال اب الدليل على أن األذان قبل الفجر ال يمنع الصائم طعامب

ال جماعا ضد ما يتوهم العامة شرابه و  

 
 

مر ار نا يحيى نا عبيد هللا بن عحدثنا محمد بن بش - 1931

لم قال أخبرني نافع عن ابن عمر : أن النبي صلى هللا عليه و س

كتوم: إن بالال يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم م  

 
 

اب ذكر قدر ما كان بين أذان بالل و أذان ابن أم مكتومب  

 
 

ث ياحدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حفص ـ يعني ابن غ - 1932

اسم و ثنا بندار نا يحيى جميعا عن عبيد هللا قال : سمعت الق

 عن عائشة : أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : إن بالال

و لم  يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال :

 يكن بينهما إال قدر ما ينزل هذا و يرقى هذا

ذن بالل فكلوا قال الدورقي : عن قاسم و قال أيضا : إذا أ و

 أن واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم قال : و لم يكن بينهما إال
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 ينزل هذا و يصعد هذا

ال أبو بكر : هذا الخبر من الجنس الذي أقول من األخبار ق

ي صلى المعللة التي يجوز القياس عليها و يتعين العلم أن النب

هم أعلم هللا عليه و سلم لما أمر باألكل والشرب بعد نداء بالل

وقت أن الجماع و كل ما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك ال

 ال أنه أباح األكل و الشرب فقط دون غيرهما

 
 

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

 

[   212صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ف  اب إيجاب اإلجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلب

خاص عام مراده  

 
 

ني حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبر - 1933

ابن  يحيى بن أيوب و ابن لهيعة عن عبد هللا بن أبي بكر عن

 شهاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه عن حفصة زوج النبي

لم صلى هللا عليه و سلم : عن رسول هللا صلى هللا عليه و س

فجر فال صيام لهأنه قال : من لم يجمع الصيام قبل ال  

 أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم بمثله سواء و و

 زاد قال : وقال لي مالك و الليث بمثله 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

الف اب إيجاب النية لصوم كل يوم قل طلوع فجر ذلك اليوم خب
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نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز قول من زعم أن  

 
 

ى قال أبو بكر : خبر عمر بن الخطاب : عن النبي صل - 1934

قد  هللا عليه و سلم إنما األعمال بالنية و إنما لكل امرئ ما نوى

 أمليته في كتاب الوضوء
 
 

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

 

[   213صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

له : ال سلم أراد بقواب الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و ب

ن صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دو

 التطوع منه
 
 

ليه قال أبو بكر حديث عائشة : أن النبي صلى هللا ع - 1935

م و سلم كان يأتيها فيقول : هل عنكم غداء و إال فإني صائ

 خرجته في ذكر صيام التطوع

 
 

إذ السحور بركة ال أمر  اب األمر بالسحور أمر ندب و إرشادب

يكون تاركه عاصيا بتركه فرض و إيجاب  

 
 

حدثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي عن  - 1936

ي أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد هللا : عن النب

كةصلى هللا عليه و سلم قال : تسحروا فإن في السحور بر  

ونس نا نا أحمد بن ينا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ثث
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 أبو بكر بن عياش بهذا اإلسناد مثله سواء مرفوعا 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن صحيح   

 
 

ا أبو ثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد و ثن - 1937

زاز عمار ثنا إسماعيل بن إبراهيم و حدثنا عمران بن موسى الق

بد شعبة كلهم عن عثنا عبد الوارث و ثنا بندار ثنا محمد ثنا 

نا عبد العزيز بن صهيب و حدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبر

لم العزيز بن صهيب عن أنس : أن النبي صلى هللا عليه و س

 قال : تسحروا فإن في السحور بركة
 
 

اب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداءب  

 
 

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

 

[   214صفحة  - 3بن خزيمة    ] جزء صحيح ا   

 
 

 حدثنا بندار و يعقوب بن إبراهيم الدورقي و عبد هللا - 1938

الح بن هاشم قالوا : نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن ص

عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن 

يه و العرباض بن سارية قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عل

يدعو رجال إلى السحور فقال : هلم إلى الغداء المباركسلم   

قال الدورقي و عبد هللا بن هاشم قال : سمعت رسول هللا  و

صلى هللا عليه و سلم و هو يدعو إلى السحور في شهر 

ل : رمضان فقال : هلم إلى الغداء المبارك و زادا ثم سمعته يقو
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 و قال عبد هللااللهم علم معاوية الكتاب و الحساب وقه العذاب 

 بن هاشم عن معاوية و قال : هلم إلى الغداء المبارك 
 
 

غداء قال األلباني : إسناده ضعيف الحارث مجهول لكن حديث ال 

فة صحيح له شاهد من حديث العرباض وغيره كما في الضعي

1961 

 
 

اج اب األمر باالستعانة على الصوم بالسحور إن جاز االحتجب

ن القلب منه لسوء حفظهصالح فإ بخبر زمعة بن  

 
 

نا بندار نا أبو عاصم نا زمعة عن سلمة بن وهرام  - 1939

م عن عكرمة عن ابن عباس : عن النبي صلى هللا عليه و سل

لة النهار قال : استعينوا بطعام السحر على صيام النهار و بقيلو

 على قيام الليل 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف زمعة ضعيف   

 
 

 ب السحور فصال من صيام النهار و صيام أهلاب استحباب

بمخالفتهم إذ هم ال يتسحرون الكتاب واألمر  

 
 

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

 

[   215صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا  ثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي ثنا عبد الرحمن - 1940
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ابن  ن وهب و أخبرنيموسى بن علي و ثنا يونس نا عبد هللا ب

 عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني موسى بن علي

بن رباح و حدثنا محمد بن عيسى نا عبد هللا ـ يعني ابن 

ن المبارك و حدثنا جعفر بن محمد نا وكيع كالهما عن موسى ب

 علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص

  عليه و سلم : فصل ما بينقال : قال رسول هللا صلى هللا

ع ما صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السحور و في حديث وكي

 بين صيامكم
 
 

اب تأخير السحورب  

 
 

بن نا محمد بن عبد األعلى الصنعاني نا خالد ـ يعني ا - 1941

ا الحارث نا هشام الدستوائي نا قتادة و ثنا جعفر بن محمد ن

 ة و ثنا بندار محمد بنوكيع عن هشام الدستوائي عن قتاد

ن بشار نا سالم بن نوح نا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس ع

ه و سلم زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول هللا صلى هللا علي

ين ثم قمنا إلى الصالة قلت : كم بينهما ؟ قال : قدر قراءة خمس

 نية معاني أحاديثهم سواء و هذا حديث وكيع
 
 

ان مسكين اليمامي ثنا يحيى بن حسحدثنا محمد بن  - 1942

ن ثنا سليمان ـ و هو ابن بالل ـ عن أبي حازم أنه سمع سهل ب

درك سعد يقول : كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أ

 صالة الصبح مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري   
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-------------------------------------  

 

[   216صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب األفعال اللواتي تفطر الصائمج  

 
 

اب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيامب  

 
 

لكا حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن ما - 1943

 رنا مالكحدثه و حدثنا الربيع بن سليمان قال : قال الشافعي أخب

عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة و 

حدثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج حدثني 

رنا الزهري و حدثنا محمد بن تسنيم أخبرنا محمد بن بكر أخب

ابن جريج حدثني الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا 

ر أفطهريرة حدثه : أن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر رجال 

ين في شهر رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ست

 مسكينا

قال مالك في عقب خبره : و كان فطره بجماع و  

 
 

لعتق اب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان باب

ع الصيام إذا لم يجد العتق أو اإلطعام إذا لم يستط إذا وجده أو

ر و مالك مختصر غي الصوم و الدليل على أن خبر ابن جريج

ان متقصى مع الدليل على أن اللف  الذي ذكرناه في خبرهما ك

 فطرا بجماع ال بأكل و ال يشرب ـ والهما
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ته حدثنا عبد الجبار بن العالء نا سفيان قال : حفظ - 1944

من الزهري سمع حميد بن عبد الرحمن يخبر عن أبي هريرة 

كت و سلم فقال : هل قال : جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه

ن فقال : و ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في شهر رمضا

ستطيع فقال : هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ قال : ال قال : فهل ت

ع أن أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : ال قال : فهل تستطي

لنبي تطعم ستين مسكينا ؟ قال : ال قال : اجلس فجلس فأتي ا

مكتل سلم بعرق فيه تمر قال : و العرق هو ال صلى هللا عليه و

أهل  الضخم قال : خذ هذا فتصدق به فقال : يا رسول هللا أعلى

ك النبي بيت أفقر منا فما بين البتيها أهل بيت أفقر منا فضح

م صلى هللا عليه و سلم حتى بدت أنيابه و قال : اذهب فأطع

 أهلك
 
 

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

 

[   217صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب إعطاء اإلمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم ب

يكن واحدا للكفارة مع الدليل على أن المجامع في رمضان 

ه نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع ثم استفاد ما ب

 يكفر كانت الكفارة واجبة عليه
 
 

يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن حدثنا  - 1945

محمد بن مسلم الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 

 هريرة قال : جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
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:  فقال له : إن اآلخر وقع على امرأته في رمضان قال فقال له

أتجد ما تحرر رقبة ؟ قال : ال قال : أفتستطيع أن تصوم 

سكينا عين ؟ قال : ال قال : أفتجد ما تطعم ستين مشهرين متتاب

رق فيه ؟ قال : ال قال : فأتي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بع

يها تمر و هو الزنبيل فقال : أطعم هذا عنك فقال : ما بين البت

 أهل بيت أحوج منا قال : فأطعم أهلك
 
 

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

 

[   218صفحة  - 3ة    ] جزء صحيح ابن خزيم   

 
 

ن اب ذكر خبر روي مختصرا و هم بعض العلماء من الحجازييب

أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر باإلطعام وإن 

 كان واجدا لعتق رقبة مستطيعا لصوم شهرين متتابعين

 
 

ي نا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب و أخبرن - 1946

ن ابن وهب أخبرهم قال : أخبرني عمرو بن ابن عبد الحكم أ

ن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر ب

ع الزبير حدثه أن عباد بن عبد هللا بن الزبير حدثه أنه سم

لم عائشة تقول : أتى رجل إلى رسول هللا صلى هللا عليه و س

أله في المسجد في رمضان فقال : يا رسول هللا احترقت فس

قال :  لنبي صلى هللا عليه و سلم ما شأنه فقال : أصبت أهليا

تصدق قال : و هللا مالي شيء و ما أقدر عليه قال : اجلس 

عام فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه ط

ام فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : أين المحترق فق
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ذا فقال : تصدق به الرجل فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

قال  : على غيرنا فوهللا إنا لجياع و ما لنا شيء قال : فكلوه و

 ابن عبد الحكم : قال : يا رسول هللا أغيرنا فوهللا
 
 

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

هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه ال يجد عتق رقبة 

هرين أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شويشبه أن يكون قد 

 متتابعين كأخبار أبي هريرة فاختصر الخبر

 
 

 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا مصعب بن عبد هللا - 1947

 نا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيدة الدراوردي و عن عبد

الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن 

ر عن ير عن عباد بن عبد هللا بن الزبيمحمد بن جعفر بن الزب

ل عائشة أنها قالت : كان النبي صلى هللا عليه و سلم في ظ

قت قال فارع فأتاه رجل من بين بياضة فقال : يا نبي هللا احتر

تي و له النبي صلى هللا عليه و سلم : مالك ؟ قال : وقعت بامرأ

ليه و  عأنا صائم و ذلك في رمضان فقال له رسول هللا صلى هللا

ال : سلم : اعتق رقبة قال : ال أجده قال : أطعم ستين مسكينا ق

 عليه ليس عندي قال : اجلس فجلس فأتي رسول هللا صلى هللا

قال :  و سلم بعرق فيه عشرون صاعا فقال : أين السائل ننفا ؟

ل ها أنا ذا يا رسول هللا قال : خذ هذا فتصدق به قال : يا رسو

نا و من أهلي ! ! فو الذي بعثك بالحق ما لهللا على أحوج مني 

يك و عشاء ليلة قال النبي صلى هللا عليه و سلم : فعد به عل

 على أهلك

ظة : م يذكر الصوم في الخبر قال أبو بكر : إن ثبتت هذه اللفل
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لم أمر بعرق فيه عشرون صاعا فإن النبي صلى هللا عليه و س

تمر ألن  هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من

ين ثلث عشرين صاعا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسك

:  صاع و لست أحسب هذه اللفظة ثابتة فإن في خبر الزهري

 أتي بمكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرون صاعا هذا في

ه خبر منصور بن المعتمر عن الزهري ـ فأما هقل بن زياد فإن

شر صاعا قد روى عن األوزاعي عن الزهري قال : خمسة ع

خرجتهما بعد و ال أعلم أحدا من علماء الحجاز و العراق قال : 

ال : يطعم في كفارة الجماع كل مسكين ثلث صاع في رمضان ق

أهل الحجاز : يطعم كل مسكين مدا من طعام تمرا كان أو غيره 

 و قال العراقيون : يطعم كل مسكين صاعا من تمر فأما ثلث

ون قال أبو بكر قد يجوز أن يك صاع فلست أحف  عن أحد منهم

ما كان ترك ذكر األمر بصيام شهرين متتابعين في هذا الخبر إن

ي ألن السؤال في هذا الخبر إنما كان في رمضان قبل أن يقض

بتداء الشهر و صيام شهرين متتابعين لهذه الحوبة ال يمكن اال

وال فيه إال بعد أن يقضى شهر رمضان و بعد مضي يوم من ش

مسكينا  نبي صلى هللا عليه و سلم المجامع بإطعام ستينفأمر ال

 إذ اإلطعام ممكن في رمضان لو كان المجامع مالكا لقدر اإلطعام

ال فأمره النبي صلى هللا عليه و سلم مما يجوز له فعله معج

لم و دون ما ال يجوز له فعله إال بعد مضي أيام وليالي و هللا أع

ريرة أن السؤال من لست أحف  في شيء من أخبار أبي ه

عد المجامع قبل أن ينقضي شهر رمضان فجاز إذا كان السؤال ب

 مضي رمضان أن يؤمر بصيام شهرين ألن الصيام في ذلك

 الوقت للكفارة جائزة 
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قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   220صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ين اب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستب

لكفارةيملك معه قوت نفسه وعياله لم تجب عليه ا مسكينا و لم  

 
 

نا قال أبو بكر : في خبر عائشة قال : إنا لجياع ما ل - 1948

ن شيء هذا في خبر عمرو بن الحارث و في خبر عبد الرحمن ب

ر أبي هريرة : ما بين الحارث : مالنا عشاء ليلة و في خب

 البتيها أحوج منا

 
 

ي صوم اب األمر باالستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع فب

صوم  رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق و ال بإطعام و ال يستطيع

ي شهرين متتابعين واألمر بإطعام التمر في كفارة الجماع ف

 رمضان

 
 

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

 

[   221صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أخبرنا محمد بن عزيز األيلي أن سالمة حدثهم عن  - 1949

عقيل أنه سأل ابن شهاب عن رجل جامع أهله في رمضان قال 
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نما : حدثني حميد بن عبد الرحمن حدثني أبي هريرة قال : بي

قال أنا جالس عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جاءه رجل ف

ى : يا رسول هللا هلكت قال : ويحك ما شأنك ؟ قال : وقعت عل

أهلي في رمضان قال : أعتق رقبة قال : ما أجدها قال صم 

كينا شهرين متتابعين قال : ما أستطيع قال : أطعم ستين مس

بعرق  قال : ما أجده قال : فأتي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

ي ال : ما أجد أحق به من أهلفيه تمر فقال : خذه و تصدق به ق

ضحك يا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أحدا أحوج إليه مني ف

ذه و رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى بدت أنيابه قال : خ

 استغفر هللا 
 
 

ل قال األلباني : إسناده فيه ضعف محمد بن عبد العزيز قا 

ه الحاف  : فيه ضعف وقد تكلموا في صحة سماعه من عم

 سالمة وسالمة صدوق له أوهام

 
 

ة الجماع اب ذكر قدر مكيل التمر إلطعام ستين مسكينا في كفارب

 في صوم رمضان
 
 

حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا مؤمل ثنا  - 1950

ن سفيان ثنا منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ع

 عليه أبي هريرة فذكر الحديث و قال : فأتي رسول هللا صلى هللا

ال و سلم بمكتل فيه خمسة عشر أو عشرون صاعا من تمر فق

 النبي صلى هللا عليه و سلم : خذه فأطعمه عنك 
 
 

ري قال األلباني : إسناده ضعيف مؤمل هو ابن اسماعيل البص 
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 وهوسيئ الحف 

 
 

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

 

[   222صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا يوسف بن موسى ثنا مهران بن أبي عمر  - 1951

 الرازي عن سفيان الثوري قال : حدثني إبراهيم بن عامر و

 حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن المسيب و منصور عن

 الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : أن رجال أتى

أتي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فذكر الحديث و قال : ف

في  مكتل فيه خمسة عشر صاعا أو عشرين صاعا إال أنه غلطب

اإلسناد فقال : عن أبي سلمة و في خبر حجاج أيضا عن 

 الزهري : فجيء بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر إال أن

 الحجاج لم يسمع من الزهري

م معت محمد بن عمرة يحكي عن أحمد بن أبي ظبية عن هشيس

زهري لم يكن يراه قال : قال الحجاج : صف لي ال  

 
 

ف قال األلباني : إسناده ضعيف مهران بن أبي عمر سيئ الح   

إلى هذه  173/  4ال األعظمي : أشار الحاف  في الفتح ق

 الرواية من ابن خزيمة وهي شاذة
 
 

اب الدليل على خالف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد ب

جائز  نطعام ستين مسكينا في ستين يوما كل يوم طعام مسكي

تين في كفارة الجماع في صوم رمضان فلم يميز بين إطعام س
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لى أن مسكينا وبين طعام ستين مسكينا و من فهم لغة العرب ع

 إطعام ستين مسكينا ال يكون إال و كل مسكين غير اآلخر
 
 

ناقال أبو بكر : في خبر الزهري : أطعم ستيم مكسي - 1952  

 
 

وز كفارة الجماع ال يج اب الدليل على أن صيام الشهرين فيب

في خبر  متفرقا إنمايجب صيام شهرين متتابعين قال أبو بكر :

 الزهري عن حميد عن أبي هريرة : فصم شهرين متتابعين
 
 

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

 

[   223صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

شهرين اب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام ب

ي الصوم متتابعين ففرط في الصيام حتى تنزل به المنية قض

عنه كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين هللا أحق 

 بالقضاء من ديون العباد
 
 

 حدثنا عبد هللا بن سعيد األشج ثنا أبو خالد ثنا - 1953

يد األعمش عن الحكم و سلمة بن كهيل و مسلم البطين عن سع

و مجاهد عن ابن عباس قال : جاءت امرأة بن جبير و عطاء 

عليها  إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت : إن أحتي ماتت و

 صيام شهرين متتابعين قال : لو كان على أختك دين أكنت

 تقضينه ؟ قالت : نعم قال : فحق هللا أحق
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ه اب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيب

إن في جدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر فإذا لم يكن وا

 القلب من هذه اللفظة
 
 

هاني حدثنا يحيى بن حكيم نا حسين بن حفص األصب - 1954

عن هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 

 هريرة : أن رجال جاء إلى النبي صلى هللا عليه و سلم و قد

م ل في نخره : فصوقع بأهله في رمضان فذكر الحديث و قا

 يوما واستغفر هللا قال أبو بكر : هذا اإلسناد وهم 
 
 

حديث قال األلباني : الحديث صحيح فإن هشام بن سعد حسن ال 

وهو وإن كان وهم في اإلسناد كما بينه المؤلف لمخالفته 

تفرد بها الثقات فإن اللفظة التي جاء بها في األمر بالقضاء لم ي

  يقوي بعضها بعضا كما قال الحاففقد جاءت من طرق أخرى 

يام البن في الفتح وقد كنت خرجتها في تعليقي على رسالة الص

ن تيمية وفاتني هناك هذا الشاهد الذي ساقه المصنف بعده م

ن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صرح فيه الحجاج ب

اال أرطاة في بعض الطرق بالتحديث فهو شاهد قوي ال يدع مج

بوت هذه الزيادةللشك قي ث  

بر الحجاج بن أرطاة قال األعظمي : إسناده حسن السنن خ

من طريق الحجاج 226/  4الكبرى للبيهقي   

 
 

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

 

[   224صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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الخبر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو  - 1955

سلمة الصحيح ال عن أبي  

 قد روى الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن و

 جده مثل خبر الزهري وقال في خبر عمرو بن شعيب

نا دثنا محمد بن العالء بن كريب و هارون بن إسحاق قاال : ثح

 أبو خالد قال هارون : قال حجاج : و أخبرني عمرو بن شعيب

شعيب و قال محمد بن العالء : عن الحجاج عن عمرو بن  

قال  دثنا الحسين بن مهدي نا عبد الرزاق أخبرنا ابن المباركح

 : الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري شيئا : ـ

 
 

اب ذكر البيان أن االستقاء على العمد يفطر الصائمب  

 
 

نا أبو موسى محمد بن المثنى و محمد بن يحيى  - 1956

ديث ذا حالقطيعي و الحسين بن عيسى البسطامي و جماعة و ه

أبي موسى قال : حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال : 

بن  سمعت أبي قال : حدثنا الحسين ـ و هو المعلم ـ ثنا يحيى

د أبي كثير أن ابن عمرو األوزاعي حدثه أن يعيش بن الولي

حدثه أن معدان بن أبي طلحة حدثه أن أبا الدرداء حدثه : أن 

ي مسجد فطر فلقيت ثوبان فالنبي صلى هللا عليه و سلم قاء فأ

 دمشق فذكرت ذلك له فقال : صدق أنا صببت له وضوءه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

:  حديث البسطامي ومحمد بن يحيى القطيعي قال األلبانيو

نف حديث صحيح وقوله في السند : عن أبيه وهم كما قال المص
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426/  1وتبعه الحاكم في المستدرك   

 
 

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

 

[   225صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

غير أن البسطامي و محمد بن يحيى قاال : عن  - 1957

عيش الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن األوزاعي عن ي

بن الوليد عن أبيه عن معدان عن أبي الدرداء و الصواب ما 

عدان عن أبي الدرداء : ـقاله أبو موسى إنما هو يعيش عن م  

 
 

رب حدثنا حاتم بن بكر بن غيالن ثنا عبد الصمد نا ح - 1958

عن  بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو

 يعيش عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء : مثل حديث

 أبي موسى 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ل عن يحيى قال : حدثني رجو رواه هشام الدستوائي  - 1959

من إخواننا يريد األوزاعي عن يعيش بن هشام أن معدان 

لم  أخبره أن أبا الدرداء أخبره : مثل حديث عبد الصمد غير أنه

 يقل : في مسجد دمشق

ـ نا  دثنا بندار ثنا عبد الرحمن ـ يعني ابن عثمان البكراويح

و  هشامهشام غير أن أبا موسى قال عن يعيش بن الوليد بن 

 أما بندار فنسبة إلى جده و قاال : إن معدان أخبره فبراوية
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هشام و حرب بن شداد علم أن الصواب ما رواه أبو موسى و 

 أن يعيش بن الوليد مسمع من معدان و ليس بينهما أبوه 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقي عمدا وإسقاط ب

و الدليل على أن إيجاب الكفارة  يذرعه القيءالقضاء عمن 

ال  على المجامع ال لعلة الفطر فقط إذ لو كان لعلة الفطر فقط

 للجماع خاصة كان على كل مفطر الكفارة و المستقيء عمدا

اجبة مفطر بحكم النبي صلى هللا عليه و سلم و الكفارة غير و

 عليه

 
 

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

 

[   226صفحة  - 3حيح ابن خزيمة    ] جزء ص   

 
 

عن  حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا عيسى بن يونس - 1960

هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا 

ه صلى هللا عليه و سلم : إذا استقاء الصائم أفطر و إذا ذرع

 القيء لم يفطر 
 
 

يونس  رد عيسى بنقال األلباني : إسناده صحيح وقد أعل بتف 

قويته ويرده اإلسناد الذي بعده و لذلك قد أشار ابن تيمية الى ت

 انظر رسالة الصيام
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 حدثناه علي مرة أخرى فقال : من ذرعه القيء فليس - 1961

 عليه قضاء و من استقاء فليقض

بن  دثنا محمد بن يحيى نا أبو سعيد الجعفي حدثنا حفصح

كر الحديث غياث عن هشام بهذا اإلسناد فذ  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

اب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم و المحجوم جميعاب  

 
 

م حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسل - 1962

و قالبة حدثني أبو عمرو يعني األوزاعي حدثني يحيى حدثني أب

 ل هللاالجرمي أن أبا أسماء الرحبي حدثه عن ثوبان مولى رسو

 صلى هللا عليه وسلم : ـ 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اعيل و حدثنا زياد بن أيوب ثنا مبشر ـ يعني ابن إسم - 1963

بة ـ عن األوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قال

 الجرمي عن أبي أسماء الرحبي حدثني ثوبان مولى رسول هللا

ليه رسول هللا صلى هللا ع صلى هللا عليه وسلم : أنه خرج مع

وسلم لثمان عشر خلت من شهر رمضان إلى البقيع فنظر 

ول هللا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى رجل يحتجم فقال رس

صلى هللا عليه وسلم : أفطر الحاجم و المحجوم هذا حديث 

 الوليد 
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قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   227صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري و الحسين بن - 1964

مهدي قال العباس : نا و قال الحسين : أخبرنا عبد الرزاق 

 بن أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد هللا

ول ال رسقارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال : ق

 هللا صلى هللا عليه وسلم : أفطر الحاجم و المحجوم سمعت

بد هللا العباس بن عبد العظيم العنبري يقول : سمعت علي بن ع

ايقول : ال أعلم في أفطر الحاجم و المحجوم حديثا أصح من ذ  

ال أبو بكر : و روى هذا الخبر أيضا معاوية بن سالم عن ق

 يحيى 
 
 

صحيح قال األعظمي : إسناده   

 
 

دثني حدثنا أحمد بن الحسين الشياني ببغداد قال : و ح - 1965

عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي ثنا معاوية بن سالم : قد 

 خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير

و سلم  ال أبو بكر : فقد ثبت الخبر عن النبي صلى هللا عليهق

هذه  خالفنا فيأنه قال : أفطر الحاج و المحجوم فقال بعض من 

لى المسألة : إن الحجامة ال تفطر الصائم و احتج بأن النبي ص

ل هللا عليه و سلم احتجم و هو صائم محرم و هذا الخير غير دا

This file was downloaded from QuranicThought.com



ه و على أن الحجامة ال تفطر الصائم ألن النبي صلى هللا علي

كن سلم إنما احتجم و هو صائم في سفر ال في حضر ألنه لم ي

ر ده إنما كان محرما و هو مسافر و المسافقط محرما مقيما ببل

ئم و إن كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار و هو صا

 عن األكل و الشرب و أن األكل و الشرب يفطرانه ال كما توهم

ر بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفط

كل و يأ إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه فإذا كان له أن

م يشرب و قد نوى الصوم و قد مضى بعض النهار و هو صائ

عض يفطر باألكل و الشرب جاز له أن يحتجم و هو مسافر في ب

نهار الصوم و إن كانت الحجامة مفطرة و الدليل على أن 

مضى  للصائم أن يفطر باألكل و الشرب في السفر في نهار قد

 بعضه و هم صائم 
 
 

ع في صحيح والرهاوي ضعيف لكنه متابقال األلباني : حديث  

 من طريق الربيع بن نافع عن معاوية بن 428/  1المستدرك 

 سالم... وصححه على شرط الشيخين

 
 

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

 

[   228صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 ناأن أحمد بن عبدة حدثنا قال : ثنا يزيد بن زريع ث - 1966

سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري : أن 

ماء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أتى على نهر من ماء الس

ه فإذا في يوم صائف و المشاة كثير و الناس صيام فوقف علي
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رون فئام من الناس فقال : يا أيها الناس اشربوا فجعلوا ينظ

سركم مشاة و إني أي إليه قال : إني لست مثلكم إني راكب و أنتم

ه اشربوا فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع فلما أبوا حول ورك

 فنزل و شرب و شرب الناس

ام خبر ابن عباس و أنس بن مالك خرجتهما في كتاب الصي و

 في كتاب الكبير

فيجوز لجاهل أن يقول : الشرب جائز للصائم و ال يفطر أ

حابه و د أمر أصالشرب الصائم إذ النبي صلى هللا عليه و سلم ق

فمن  هو صائم بالشرب فلما امتنعوا شرب و هو صائم و شربوا

ه و سلم يعقل العلم و يفهم الفقه يعلم أن النبي صلى هللا علي

 صار مضطرا و أصحابه لشرب الماء و قد كانوا نووا الصوم و

مضى بهم بعض النهار و كان لهم أن يفطروا إذ كانوا في 

سلم أن  كان للنبي صلى هللا عليه و السفر ال في الحضر و كذلك

صائم يحتجم و هو صائم في السفر و إن كانت الحجامة تفطر ال

ألن من جاز له الشرب و إن كان الشرب مفطرا جاز له 

الحجامة و إن كان بالحجامة مفطرا فأما ما احتج به بعض 

العراقيين في هذه المسألة أن الفطر مما يدخل و ليس مما 

ن و إغفال من قائله و تمويه على من ال يحسيخرج فهذا جهل 

اب هللا العلم و ال يفهم الفقه و هذا القول من قائله خالف دليل كت

 و خالف سنة النبي صلى هللا عليه و سلم و خالف قول أهل

د الصالة من أهل هللا جميعا إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهرها ق

اع في نهار دل هللا في محكم تنزيله أن المباشرة هي الجم

ب على الصيام و النبي المصطفى صلى هللا عليه و سلم قد أوج

ن على المجامع في رمضان عتق رقبة إن وجدها و صيام شهري

م متتابعين إن لم يجد الرقبة أو إطعام ستين مسكينا إن ل
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إنما  يستطيع الصوم و المجامع ال يدخل جوفه شيء في الجماع

 ع من غير إمناء في الفرجيخرج منه مني إن أمنى و قد يجام

إمناء  فال يخرج من جوفه أيضا مني و التقاء الختاتين من غير

ء يفطر الصائم و يوجب الكفارة و ال يدخل جوف المجامع شي

ي و ال يخرج من جوفه شيء إذا كان المجامع هذه صفته و النب

امدا المصطفى صلى هللا عليه و سلم قد أعلم أن المستقيء ع

على  ء على العمد و اتفق أهل الصالة و أهل العلميفطره االستقا

فطره أن االستقاء على العمد يفطر الصائم و لو كان الصائم ال ي

مإال ما يدخل جوفه كان الجماع و االستقاء ال يفطران الصائ  

جاء بعض أهل الجهل بإعجوبة في هذه المسألة فزعم أن  و

جوم حاجم و المحالنبي صلى هللا عليه و سلم إنما قال : أفطر ال

م ؟ زعم ألنهما كانا يغتابان فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائ

 عليه و أنها ال تفطر الصائم فيقال له : فإن كان النبي صلى هللا

سلم عندك إنما قال : أفطر الحاجم و المحجوم ألنهما كانا 

قول من يغتابان و الغيبة عندك ال تفطر الصائم فهل يقول هذا ال

ه أن هلل يزعم أن النبي صلى هللا عليه و سلم أعلم أمتيؤمن با

ن المغتابين مفطران و يقول هو : بل هما صائمان غير مفطري

العباد  فخالف النبي صلى هللا عليه و سلم الذي أوجب هللا على

طاعته و اتباعه و وعد الهدى على اتباعه و أوعد على 

 ن حكمهمخالفيه و نفى اإليمان عمن وجد في نفسه حرجا م

 {ينهم فال و ربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ب }فقال : 

 اآلية و لم يجعل هللا جل و عال ألحد خيرة فيما قضى هللا و

ا و ما كان لمؤمن و ال مؤمنة إذ }رسوله فقال تبارك و تعالى : 

و  {قضى هللا و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 

ليه و صرح بمخالفة النبي صلى هللا عالمحتج بهذا الخبر إنما 
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كره إذا سلم عند نفسه بال شبهة و ال تأويل يحتمل الخبر الذي ذ

جوم زعم أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما قال للحاجم و المح

د جرد : مفطران لعلة غيبتهما ثم هو زعم أن الغيبة ال تفطر فق

لتأوي مخالفة النبي صلى هللا عليه و سلم بال شبهة و ال  

ل قد روي عن المعتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوك و

قبلة عن أبي سعيد رخص النبي صلى هللا عليه و سلم في ال

 للصائم و الحجامة للصائم 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   231صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا المعتمر : و - 1967

هذه اللفظة و الحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد 

ر لعل الخدري ال عن النبي صلى هللا عليه و سلم أدرج في الخب

 المعتمر حدث بهذا حفظا فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي

 خص فيصلى هللا عليه و سلم أو قال قال أبو سعيد : و ر

القول  الحجامة للصائم فلم يضبط عنه قال أبو سعيد فأدرج هذا

 في الخبر 
 
 

 قال األلباني : إسناده صحيح وإعالل المصنف له بالوقف 

ا مدفوع بمتابعةعبد الوهاب بن عطاء للمعتمر وبأن له طريق

921أخرى عن أبي المتوكل به مرفوعا وبيانه في اإلرواء   
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 بر محمد بن عبد األعلى الصنعاني وحدثنا بهذا الخ - 1968

ميدا بشر بن معاذ قاال : ثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ح

يحدث عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : أن 

ئمرسول هللا صلى هللا عليه و سلم رخص في القبلة للصا  

ال أبو بكر تريدا على هذا قلت للصنعاني : و الحجامة ؟ ق

ن يكون أن يكون في الخبر ذكر الحجامة و فغضب فأنكر أ

ه و سلم الدليل على أنه ليس في الخبر عن النبي صلى هللا علي

 ذكر الحجامة 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح كما تقدم   

 
 

ر نا أن علي بن سعيد حدثنا أيضا قال : ثنا أبو النض - 1969

ي جاألشجعي عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل النا

عن أبي سعيد الخدري قال : رخص للصائم في الحجامة و 

 القبلة

ه هذا الخبر رخص للصائم في الحجامة و القبلة دال على أنف

 ليس فيه ذكر النبي صلى هللا عليه و سلم 
 
 

روق قال األلباني : إسناده صحيح وعلي بن سعيد هو ابن مس 

نه ألالكندي وليس صريحا في الوقف بل هو إلى الرفع أقرب 

هو مثل قول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ونحو ذلك ف

 مرفوع على الصحيح من أصول الحديث

 
 

-------------------------------------  
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و يحيى و قد ثنا أيضا محمد بن عبد هللا بن بزيع ثنا أب - 1970

اجي لضحاك بن عثمان عن أبي المتوكل النثنا حميد الطويل و ا

عن أبي سعيد الخدري أنه قال : في الحجامة : إنما كانوا 

 يكرهون قال : أو قال : يخافون الضعف 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح موقوف وال ينافي المرفوع   

 
 

و حدثنا بندار نا محمد نا شعبة عن قتادة عن أبي  - 1971

سعيد الخدري قال : إنما كرهت  المتوكل الناجي عن أبي

 الحجامة للصائم مخافة الضعف

لضحاك ال أبو بكر : فخبر قتادة و خبر أبي يحيى عن حميد و اق

هللا  ابن عثمان داالن على أن أبا سعيد لم يحك عن النبي صلى

عليه و سلم الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن 

ي ه و سلم رخص فيروي أبو سعيد أن النبي صلى هللا علي

إذ  الحجامة للصائم و يقول : كانوا يكرهون ذاك مخافة الضعف

و ال  ما قد أباحه صلى هللا عليه و سلم أباحه مطلقا ال استثناء

ي شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال : أباح النب

صلى هللا عليه و سلم الحجامة للصائم و هو مكروه مخافة 

باحتها من نبي صلى هللا عليه و سلم في إالضعف و لم يستثن ال

بي يأمن الضعف دون من يخافه فإن صح عن أبي سعيد أن الن

 صلى هللا عليه و سلم رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى

لى هذا القول أن أبا سعيد قال : كره للصائم ما رخص النبي ص

حاب هللا عليه و سلم له فيها و غير جائز أن يتأول هذا على أص
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ى هللا سول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يرووا عن النبي صلر

 عليه و سلم رخصة في الشيء و يكرهونه

ن قد روي أيضا عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ع و

عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول هللا 

 صلى هللا عليه و سلم : ثالث يفطرن الصائم : الحجامة و

الحلم  القيء و  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح موقوف   

 
 

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

 

[   233صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا حدثناه يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي حدث - 1972

 إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم و

حمن : ا سعيد بن منصور ثنا عبد الرحدثناه محمد بن يحيى ثن

و ال  قال أبو بكر : و هذا اإلسناد غلط ليس فيه عطاء بن يسار

أبو سعيد و عبد الرحمن بن زيد ليس هو ممن يحتج أهل 

ته التثبيت بحديثه لسوء حفظه لألسانيد و هو رجل صناع

ث العبادة و التقشف و الموعظة و الزهد ليس من أحالس الحدي

ألسانيد الذي يحف  ا  

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف كما بينه المؤلف   

 
 

ن و روى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثوري و هو مم - 1973
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: عن  ال يدانيه في الحف  في زمانه كثير أحد عن زيد بن أسلم

صاحب له عن رجل من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و 

قاء و  : ال يفطر منسلم : عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال 

 ال من احتلم و ال من احتجم

د دثنا أبو موسى نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن زيح

 بن أسلم

 ال أبو بكر : فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار عن أبيق

هما سعيد الخدري لباح الثوري بذكرهما و لم يسكت عن اسمي

بار عن يقول عن صاحب له عن رجل و إنما يقال في األخ

 صاحب له و عن رجل إذا كان غير مشهور 

 
 

وقد  قال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة صاحب زيد بن أسلم 

 روي من غير طريقه وال يصح منها شيئ

 
 

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

 

[   234صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

عن  عاصم عن سفيانو حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو  - 1974

زيد بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا 

 عليه و سلم قال :

ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلمق  

د حدثنا محمد ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر و الثوري عن زي و

ه و بن أسلم عن رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا علي

  عليه و سلم سلم قال : قال رسول هللا صلى هللا
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قال األلباني : إسناده ضعيف كما سبق   

 
 

 حدثنا محمد حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن - 1975

زيد بن أسلم حدثني رجل من أصحابنا عن رجل من أصحاب 

 عليه النبي صلى هللا عليه و سلم قال : قال رسول هللا صلى هللا

من احتجم و لم  و سلم : ال يفطر من قاء و ال من احتلم و ال

 يرفعه عبد الرزاق 
 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف كما سبق   

 
 

برة نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق حدثنا ابن أبي س - 1976

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من أصحاب 

ه و سلم النبي صلى هللا عليه و سلم : عن النبي صلى هللا علي

 مثله 

 
 

كر بن إسناده ضعيف جدا ابن أبي سبرة هو أبو ب قال األلباني : 

 عبد هللا بن محمد بن أبي سبرة المدني متهم بالوضع

 
 

و حدثنا محمد بن يحيى نا جعفر بن عون أخبرنا  - 1977

ال هشام ابن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : ق

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 
 

ه رسل ضعيف وقد رواه البزار وغيرقال األلباني : إسناده م 

من طريق أخرى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
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يحتج  عطاء عن أبي سعيد مرفوعا فذكر فيه أبا سعيد وهشام ال

 به عند المخالفة وقد خالفه سفيان كما تقدم
 
 

-------------------------------------  
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لم حدثنا محمد ثنا أبو نعيم ثنا هشام عن زيد بن أس - 1978

لم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و س

 : ثالث ال يفطرن الصائم االحتالم و القيء و الحجامة

ي معت محمد بن يحيى يقول : هذا الخبر غير محفوظ عن أبس

يان ا حديث سفسعيد و ال عن عطاء بن يسار و المحفوظ عندن

 و معمر 

 
 

قال األلباني : إسناده مرسل أيضا   

 
 

ري حدثنا محمد بن يحيى نا محمد بن عبد هللا األنصا - 1979

امة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : ال بأس بالحج

 للصائم 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح موقوف   

 
 

ن حميد عن نا محمد نا حجاج بن منهال عن حماد ع - 1980

امة أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري : أنه كان ال يرى بالحج

 للصائم بأسا 
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قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

حدثنا محمد نا نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن  - 1981

 خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : ال

 بأس بالحجامة للصائم 
 
 

يشهد  : إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد لكنقال األلباني  

 له ما قبله
 
 

نا محمد نا موسى بن هارون البردي نا عبدة عن  - 1982

سليمان الناجي عن أبي المتوكل أن أبا سعيد ـ : ليس عن 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و ال أظن معمرا لفظه 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح موقوف   

 
 

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

 

[   236صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي حدثنا أحمد بن نصر ثنا محمد بن كثير عن األوزاع - 1983

بي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قالبة عن أبي أسماء الرح

م عن ثوبان قال : خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سل

ر مر برجل يحتجم فقال : أفطلثمان عشر مضت من رمضان ف

 الحاجم و المحجوم 
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قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

يى و حدثنا أحمد بن نصر نا عبد هللا بن صالح و يح - 1984

ن دعامة ابن عبد هللا بن بكير عن الليث بن سعد حدثني قتادة ب

ليه البصري عن الحسن عن ثوبان : عن رسول هللا صلى هللا ع

أفطر الحاجم و المحجومو سلم و قال :   

ح ال أبو بكر : فكل ما لم أقل إلى نخر هذا الباب : إن هذا صحيق

بان فليس من شرطنا في هذا الكتاب و الحسن لم يسمع من ثو

قال أبو بكر : هذا الخبر خبر ثوبان عندي صحيح في هذا 

 اإلسناد 
 
 

صنفقال األلباني : حديث صحيح وإسناده منقطع كما بينه الم   

 
 

اب ذكر الدليل على أن السعوط و ما يصل إلى األنواف من ب

الصائم المنخرين يفطر  

 
 

ي خبر عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه : عن النب - 1985

ون صلى هللا عليه و سلم : و إذا استنشقت فبالغ إال أن تك

 صائما

 
 

تعذيبهم  اب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت اإلفطار بعراقيبهم وب

بفطرهم قبل تحلة صومهم في اآلخرة  
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نا الربيع بن سليمان المرادي و بحر بن نصر  - 1986

بن  الخوالني قاال : ثنا بشر بن بكر نا ابن جابر عن سليمان

ل سمعت رسوعامر أبي يحيى حدثني أبو أمامة الباهلي قال : 

رجالن  هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : بينا أنا نائم إذ أتاني

: إني ال  فأخذا بضبعي فأتيا بي جبال وعرا فقاال : اصعد فقلت

واء أطيقه فقاال : إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في س

ا الجبل إذا بأصوات شديدة قلت : ما هذه األصوات ؟ قالوا : هذ

بهم ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيعواء أهل النار 

ال مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت : من هؤالء ؟ ق

هود : هؤالء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقال : خابت الي

و النصارى فقال سليمان : ما أدري أسمعه أبو أمامة من 

ق لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم أم شيء من رأيه ثم انط

قلت فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا و أنتنه ريحا و أسوأه منظرا ف

قوم : من هؤالء ؟ فقال : هؤالء قتلى الكفار ثم انطلق بي فإذا ب

ت : أشد شيء انتفاخا و أنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض قل

 من هؤالء ؟ قال : هؤالء الزانون و الزواني ثم انطلق بي فإذا

:  لحيات قلت : ما بال هؤالء ؟ قالأنا بنساء تنهشن ثديهن ا

ن هؤالء يمنعن أوالدهن ألبانهن ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلما

يلعبون بن نهرين قلت : من هؤالء ؟ قال : هؤالء ذراري 

ن خمر المؤمنين ثم شرف شرفا فإذا أنا بنفر ثالثة يشربون م

لهم قلت : من هؤالء ؟ قال : هؤالء جعفر و زيد و ابن رواحة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



ء ؟ قال شرفني شرفا نخر فإذا أنا بنفر ثالثة قلت : من هؤالثم 

: هذا إبراهيم و موسى و عيسى و هم ينظروني هذا حديث 

 الربيع 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   238صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ة رمضان معتمدا من غير رخصاب التغلي  في إفطار يوم من ب

إن صح الخبر فإني ال أعرف ابن المطوس و ال أباه غير أن 

 حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه أبا المطوس

 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد  - 1987

 الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا محمد بن الفضل بن

كر محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو ب

دثنا خزيمة حدثنا محمد بن ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر و ح

ا خالد محمد بن بشار بندار نا ابن أبي عدي و حدثنا الصنعاني ن

مارة بن الحارث قالوا : ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ع

 بن عمير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال

ن ى هللا عليه و سلم : من أفطر يوما من رمضارسول هللا صل

ي في غير رخصة رخصها هللا لم يقض عنه صوم الدهر زاد ف

 خبر محمد بن جعفر و إن صامه 
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قال : إسناده ضعيف لما ذكر المصنف من الجهالة ووهم  

 الحاف  فقال : صححه ابن خزيمة ! ثم ذكر له علال ثالثة

 قال " باب التغليط في لجهالة ذكرها المصنف في الترجمةا

إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة إن صح الخبر 

ابت فإني ال أعرف ابن المطوس وال أباه غير أن حبيب بن أبي ث

 قد ذكر أنه لقي أبا المطوس "
 
 

حدثنا بندار عن أبي داود عن شعبة بهذا اإلسناد :  - 1988

حدثني المطوس فمثله و زاد قال شعبة : قال حبيب : فلقيت أبا 

 به 
 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف كما سبق   

 
 

طر اب ذكر البيان أن اآلكل و الشارب ناسيا لصيامه غير مفب

 باألكل و الشرب
 
 

بد حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي ثنا ع - 1989

األعلى نا هشام عن محمد عن أبي هريرة : عن رسول هللا 

ل و : إذا نسي أحدكم و هو صائم فأك صلى هللا عليه و سلم قال

 شرب فليتم صومه فإنما أطعمه هللا و سقاه

 
 

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

 

[   239صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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اب ذكر إسقاط القضاء و الكفارة عن اآلكل و الشارب في ب

ناسيا لصيامه وقت األكل و الشرب الصيام إذا كان  

 
 

نا محمد و إبراهيم ابنا محمد بن مرزوق الباهليان  - 1990

حمد بن البصريان قاال : حدثنا محمد بن عبد هللا األنصاري ثنا م

 عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا

اء عليه و سلم قال : من أفطر في شهر رمضان ناسيا فال قض

 عليه و ال كفارة

ال إبراهيم في حديثه : من أكل أو شرب ذا حديث محمد و قه

 في رمضان ناسيا فال قضاء عليه و ال كفارة 
 
 

 قال األلباني : إسناده حسن للخالف المعروف في محمد بن 

 عمرو

 
 

 اب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذ حسب الصائم أنها قدب

 غربت

 
 

حدثنا محمد بن العالء بن كريب نا أبو أسامة ثنا  - 1991

ن فاطمة عن أسماء و حدثنا أبو عمار الحسين بن هشام ع

حريث ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت 

لى المنذر عن أسماء قالت : أفطرنا في رمضان في يوم غيم ع

ل : عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثم طلعت الشمس قا

 قلت لهشام و قال أبو عمار : فقيل لهشام : أمروا بالقضاء ؟

 قال : بد من ذلك

من  ال أبو بكر : ليس في هذا الخبر أنهم أمروا بالقضاء و هذاق
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يهم قول هشام : بد من ذلك ال في الخبر و ال يبين عندي أن عل

م القضاء فإذا أفطروا و الشمس عندهم قد غربت ثم بان أنها ل

فنا تكن غربت كقول عمر بن الخطاب : و هللا ما نقضي ما يجان

 من اإلثم

 
 

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

 

[   240صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ير ماع أبواب األقوال و األفعال المنهية عنها في الصوم من غج

 إيجاب فطر
 
 

اب النهي عن الجهل في الصيامب  

 
 

حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن األعمش و  - 1992

عن  شج حدثنا ابن نمير عن األعمشثنا عبد هللا بن سعيد األ

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

و سلم : إذا كان صوم أحدكم فال يرفث و ال يجهل فإن جهل 

 عليه فليقل : إني صائم و قال األشج : إذا كان صوم أحدكم

 
 

صائم اب الزجر عن السباب و االقتتال في الصيام و إن سب الب

زجر قوتل و إعالم الصائم مقاتله و سابه أنه صائم لعله ين أو

 عن قتاله و سبابه إذا علم أنه ال ينتصر منه لعلة صومه

 
 

حمد حدثنا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز ـ يعني ابن م - 1993
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ليه ـ عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي صلى هللا ع

و فال يرفث فإن شاتمه أو سلم قال : إذا كان يوم صوم أحدكم 

 سابه و قاتله فليقل : إني صائم 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

ضب اب األمر بالجلوس إذا شتم الصائم و هو قائم لتسكن الغب

ينتصر بالجواب على المشتوم فال  

 
 

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

 

[   241ة صفح - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ي نا محمد بن بشار ثنا عثمان بن عمر أخبرنا ابن أب - 1994

ذئب : عن عجالن مولى المشمعل عن أبي هريرة : عن النبي 

حد صلى هللا عليه و سلم : ال تساب و أنت صائم فإن سابك أ

 فقل : إني صائم و إن كنت قائما فاجلس 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ل الزور و العمل به و الجهل في الصوم و اب النهي عن قوب

 التغلي  فيه
 
 

 حدثنا محمد بن بشار نا عثمان بن عمر نا ابن أبي - 1995

ارك ـ ذئب و حدثنا محمد بن عيسى نا عبد هللا ـ يعني ابن المب
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يه عن عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أب

دع م قال : من لم يأبي هريرة : عن النبي صلى هللا عليه و سل

ابهقول الزور و العمل به فليس هلل حاجة بأن يدع طعامه و شر  

ذا حديث بنداره  

في حديث ابن المبارك : و العمل به و الجهل و  

 
 

ن اب النهي عن اللغو في الصيام و الدليل على أن اإلمساك عب

م اللغو و الرفث من تمام الصوم مع الدليل على أن االسم باس

األلف و الالم قد يقع على بعض أجزاء العمل ذي المعرفة ب

 الشعب و األجزاء على ما بينته في كتاب اإليمان
 
 

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

 

[   242صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ب أخبرني محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أن ابن وه - 1996

ن عن الحارث بن عبد الرحم أخبرهم و أخبرني أنس بن عياض

و  عن عمه عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه

و و سلم : ليس الصيام من األكل و الشرب إنما الصيام من اللغ

 الرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل : إني صائم إني

 صائم 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

عن الطعام و الشراب مع اب نفي ثواب الصوم عن الممسك ب
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غير األكل و الشرب ارتكابه مازجر عنه  

 
 

نا حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدث - 1997

عمرو ـ هو ابن أبي عمرو ـ عن أبي سعيد المقبري عن أبي 

ائم هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : رب ص

من قيامه السهر  حظه من صيامه الجوع و العطش و رب قائم  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ماء ماع أبواب األفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلج

 في إباحتها
 
 

و  اب الرخصة في المباشر التي هي دون الجماع للصائمب

و  الدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح

لى وقعه هللا في نص كتابه عاآلخر محظور إذ اسم المباشر قد أ

الجماع و دل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور قال 

م و المصطفى صلى هللا عليه و سلم : إن الجماع يفطر الصائ

ى أن النبي المصطفى صلى هللا عليه و سلم قد دل بفعله عل

ةالمباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروه  

 
 

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

 

[   243صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ـ  حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا بشر - 1998
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ال : يعني ابن الفضل ـ حدثنا ابن عون عن إبرهيم عن األسود ق

 انطلقت أنا و مسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة

قالت : ما نا نسأل حاجة فاستحيينا ففاستحيينا قال : قلت : جئ

ه و هي ؟ سال عما بدا لكما قال قلنا : كان النبي صلى هللا علي

أملك  سلم يباشر و هو صائم ؟ قالت : قد كان يفعل و لكنه كان

 إلربه منكم

يه و ال أبو بكر : إنما خاطب هللا جل ثناؤه نبيه صلى هللا علق

علم ها التي ال يحيط بسلم و أمته بلغة العرب أوسع اللغات كل

على  جميعها أحد غير نبي و العرب في لغاتها توقع اسم الواحد

 شيئين و على أشياء ذوات عدد و قد يسمى الشيء الواحد

 بأسماء و قد يزجر هللا عن الشيء و يبيح شيئا نخر غير

عا الشيء المزجور عنه و وقع اسم الواحد على الشيئين جمي

ور و كذلك قد يبيح الشيء المزج على المباح و على المحظور

عا عنه و وقع اسم الواحد عليهما جميعا فيكون اسم الواحد واق

على الشيئين المختلفين أحدهما مباح و اآلخر محظور و 

اسمهما واحد فلم يفهم هذا من سفه لسان العرب و حمل 

ذ المعنى في ذلك على شيء واحد يوهم أن األمرين متضادان إ

اء فمن سم و حظر فعل تسمى بذلك االسم سوأبيح فعل مسمى با

ا و كان هذا مبلغه من العلم لم يحل له تعاطي الفقه و ال الفتي

عه وجب عليه التعلم أو السكت إلى أن يدرك من العلم مايجور م

 الفتيا وتعاطى العلم و من فهم هذه الصناعة علم أن ما أبيح

 اح و علىغير ما حظر و إن كان اسم الواحد قد يقع على المب

المحظور جميعا فمن الجنس الذي ذكرت أن هللا عز وجل دل 

قوله في كتابه أن مباشرة النساء في نهار الصوم غير جائز ب

كم و فاآلن باشروهن و ابتغوا ما كتب هللا ل }تبارك و تعالى : 
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األسود  كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط

 فأباح هللا عز و جل {إلى الليل  من الفجر ثم أتموا الصيام

صيام مباشرة النساء و األكل و الشرب بالليل ثم أمرنا بإتمام ال

ألكل و إلى الليل على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى ا

 الشرب هي الجماع المفطر للصائم و أباح هللا بفعل النبي

المصطفى صلى هللا عليه و سلم المباشرة التي هي دون 

ي الجماع في الصيام إذ كان يباشر و هو صائم و المباشر الت

تي كان ذكر هللا في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة ال

 النبي صلى هللا عليه و سلم يباشرها في صيامه

هار المباشرة اسم واحد واقع على فعلين إحداهما مباحة في ن و

للصائم الصوم و األخرى محظورة في نهار الصوم مفطرة  

يا أيها الذين نمنوا إذا  }من هذا الجنس قوله عز و جل  و

يع نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا الب

فى فأمر ربنا جل و عال بالسعي إلى الجمعة و النبي المصط {

أنتم  صلى هللا عليه و سلم قال : إذا أتيتم الصالة فال تأتوها و

قع على عليكم السكينة فاسم السعي ي تسعون إيتوها تمشون و

 الهرولة و شدة المشي و المضي إلى الموضع فالسعي الذي

 أمر به أن يسعى إلى الجمعة هو المضي إليها و السعي الذي

هرولة زجر النبي صلى هللا عليه و سلم عنه إتيان الصالة هو ال

ر و و سرعة المشي فاسم السعي واقع على فعلين أحدهما مأمو

 منهي عنه و سأبين إن شاء هللا تعالى هذا الجنس في اآلخر

 كتاب معاني القرنن إن وفق هللا لذلك 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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-------------------------------------  

 

[   244صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب : تمثيل النبي صلى هللا عليه و سلم قبلة الصائمب

ة منه بالماءبالمضمض  

 
 

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

 

[   245صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ث حدثنا حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن اللي - 1999

ك بن الليث عن بكير ـ هو ابن عبد هللا بن األشج ـ عن عبد المل

نه الخطاب أ سعيد األنصاري عن جابر بن عبد هللا عن عمر بن

لى هللا قال : هششت يوما فقبلت و أنا صائم فأتيت رسول هللا ص

ائم عليه و سلم فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت و أنا ص

ت فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : أرأيت لو تمضمض

هللا  بماء و أنت صائم ؟ قال : فقلت : ال بأس بذلك فقال رسول

ـ قال الربيع أظنه قال ـ ففيم ؟ صلى هللا عليه و سلم  

ني دثناه محمد بن يحيى قال : سمعت أبا الوليد يقول : جاءح

 هالل الرازي فسألني عن هذا الحديث

ال أبو بكر : عبد الملك بن سعيد هو ابن سويد ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الرخصة في قبلة الصائمب  
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ألت ء حدثنا سفيان قال : سحدثنا عبد الجبار بن العال - 2000

عبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة : أن 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقبلها و هو صائم ؟

 فسكت عني ساعة ثم قال : نعم

ال أبو بكر : خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير ق  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ف ة الصائم رؤوس النساء و وجوههن خالاب الرخصة في قبلب

ذلك مذهب من كان يكره  

 
 

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

 

[   246صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

دثنا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة ح - 2001

مطرف و حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مطرف و 

امر المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا مطرف عن عحدثنا علي بن 

يه عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى هللا عل

قال  و سلم يظل صائما ال يبالي ما قبل من وجهي حتى يفطر و

ي يوسف : فقبل ما شاء من وجهي و قال الزعفراني : فقبل أ

 مكان شاء من وجهي 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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بن و قال أبو بكر : في خبر عبد هللا بن شقيق عن ا - 2002

عباس قال : كان النبي صلى هللا عليه و سلم يصيب من 

 الرؤوس و هو صائم 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة خالف مذهب من ب

ي كره القبلة للصائم على الفم إن جاز اإلحتجاج بمصدع أب

ني ال أعرفه بعدالة و ال جرحيحيى فإ  

 
 

حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا محمد بن دينار  - 2003

ة الطاحي حدثنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن عائش

ائم و : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان يقبلها و هو ص

 يمص لسانها 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف قال الحاف  في التقريب :  

ف صدع مقبول وال يوجد له متابع والطاحي صدوق سيئ الحم  

 
 

اب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمةب  

 
 

حدثنا بشر بن معاذ حدثنا أبو عوانة عن سعد بن  - 2004

عبة إبراهيم و حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن ش

:  عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد هللا عن عائشة قالت
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لت : إني أهوى إلي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليقبلني فق

لحة صائمة قال : و أنا صائم فقبلني قال بشر بن معاذ : عن ط

 رجل من قومه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   247صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

وام و ل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصاب : ذكر الدليب

: خبر  لم تكن خاصة للنبي صلى هللا عليه و سلم قال أبو بكر

 جابر عن عمر من هذا الباب

 
 

عاذ حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني و بشر بن م - 2005

وكل قاال : حدثنا المعتمر قال : سمعت حميدا يحدث عن أبي المت

يه و يد الخدري : أن رسول هللا صلى هللا علالناجي عن أبي سع

 سلم رخص في القلبة للصائم

 
 

اب : الرخصة في السوك للصائمب  

 
 

: لوال  قال أبو بكر : خبار النبي صلى هللا عليه و سلم - 2006

طرا أن أشق على أمتي بالسواك عند كل صالة و لم يستثن مف

ضلية صالة فدون صائم ففيها داللة على أن السوك للصائم عند 

 كهو للمفطر
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 قال أبو بكر : قد روى عاصم بن عبد هللا عن عبد هللا - 2007

ليه و ابن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت النبي صلى هللا ع

نا سلم ما ال أحصي يستاك و هو صائم حدثنا أبو موسى حدث

دثنا سفيان ـ يعني ابن عيينة ـ عن عاصم ابن عبيد هللا و ح

قال  شار و أبو موسى قاال : حدثنا يحيى قال بندار :محمد بن ب

وسى : حدثنا سفيان و قال أبو موسى عن سفيان و حدثنا أبو م

حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان و حدثنا جعفر بن محمد 

 غير أن الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد هللا

ديثه ي حأبا موسى قال في حديث يحيى و قال جعفر بن محمد ف

 : ماال أحصي أو ما ال أعده

ال أبو بكر : و أنا بريء من عهدة عاصم سمعت محمد بن ق

 يحيى يقول : عاصم بن عبيد هللا ليس عليه قياس

قلنا سمعت مسلم بن الحجاج يقول : سألنا يحيى بن معين ف و

د هللا عبد هللا بن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم بن بن عبي

واحدا منهما ؟ قال : لست أحب  

هذا  ال أبو بكر : كنت ال أخرج حديث عاصم بن عبيد هللا فيق

ى بن الكتاب ثم نظرت فإذا شعبة و الثوري قد رويا عنه و يحي

سعيد و عبد الرحمن بن مهدي و هما إماما أهل زمانهما قد 

رويا عن الثوري عنه و قد روى عنه مالك خبرا في غير 

 الموطأ 
 
 

ده ضعيف عاصم بن عبد هللا قال عنه قال األعظمي : إسنا 

 البخاري : منكر الحديث
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-------------------------------------  

 

[   248صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ح اب الرخصة في اكتحال الصائم إن صح الخبر و إن لم يصب

عز  الخبر من جهة النقل فالقرنن دال على إباحته و هو قول هللا

دال على إباحة الكحل للصائم {فاآلن باشروهن  }و جل   

 
 

د هللا حدثنا علي بن معبد حدثنا معمر بن محمد بن عبي - 2008

ع قال : بن أبي رافع حدثني أبي عن أبيه عبيد هللا عن أبي راف

دعاني نزل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خبير و نزلت معه ف

ك ـ إثمد غير ممس بكحل إثمد فاكتحل في رمضان و هو صائم ـ

 قال أبو بكر : أنا أبرأ من عهدة هذا اإلسناد لمعمر 
 
 

كر قال األعظمي : الحديث منكر معمر بن محمد بن عبيد هللا من 

 الحديث
 
 

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

 

[   249صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

جر نابة إلى طلوع الفاب : إباحة ترك الجنب االغتسال من الجب

 إذا كان مريدا للصوم
 
 

ي سمي حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان حدثن - 2009
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و سمعته من سمي و حدثني سمي سمعه من أبي بكر : أن 

ر : معاوية أرسل إلى عائشة عبد الرحمن بن الحارث قال أبو بك

 هللا فذهبت مع أبي فسمعت عائشة تقول : إن رسول هللا صلى

 عليه و سلم كان يدركه الصبح و هو جنب فيصوم

 
 

حيى حدثنا أبو عمار حدثنا سفيان عن سمي و حدثنا ي - 2010

د الرحمن بن حكيم حدثنا سفيان حدثنا سمي سمع أبا بكر بن عب

 المخزومي أنه سمع عائشة تقول : كان رسول هللا صلى هللا

 عليه و سلم يقول بمثله قال أبو عمار في كلها : عن

 
 

اب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب ب

كر الخبر لم يفهم معناه بعض العلماء فأن الصبح قبل أن يغتسل

و توهم أن أبا هريرة مع جاللته و مكانه من العلم غلط في 

ال  روايته و الخبر ثابت صحيح من جهة النقل إال أنه منسوخ

 أن أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر
 
 

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

 

[   250صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ب حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيو - 2011

عن عكرمة عن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : إني 

 ألعلم الناس بهذا الحديث بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن

يى عن هللا عليه و سلم و حدثنا بندار حدثنا يح رسول هللا صلى

ع أبا ابن جريح حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه أنه سم
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 هريرة يقول :

بد ن أصبح جنبا فال يصوم قال : فانطلق أبو بكر و أبوه عم

 الرحمن حتى دخل على أم سلمة و عائشة و كالهما قالت : كان

فانطلق  ح جنبا ثم يصومرسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصب

كما أبو بكر و أبوه حتى أتيا مروان فحدثاه فقال : عزمت علي

؟ قاال  لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثاه فقال : أهما قالتا لكما

 : نعم قال هما أعلم إنما أنبأنيه الفضل

ار ال أبو بكر : قال أبو هريرة أحال الخبر على مليء صادق بق

 ر منسوخ ال أنه و هم ال غلط و ذلك أن هللافي خبره إال أن الخب

ى تبارك و تعالى عند ابتداء فرض الصوم على أمة محمد صل

صوم هللا عليه و سلم كان حظر عليهم األكل و الشرب في ليل ال

لعباس بعد النوم كذلك الجماع فيشبه أن يكون خبر الفضل بن ا

يح ب: من أصبح و هو جنب فال يصوم في ذلك الوقت قبل أن ي

ى هللا الجماع إلى طلوع الفجر فلما أباح هللا تعالى الجماع إل

وم ذلك طلوع الفجر كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يص

اليوم إذ هللا عز وجل لما أباح الجماع إلى طلوع الفجر كان 

د العلم محيطا بأن المجامع قبل طلوع الفجر يطرقه فاعال ما ق

 و ال سبيل لمن هذا فعله إلى أباحه هللا له في نص تنزيله

ل أن اإلغتسال إال بعد طلوع الفجر و لو كان إذا أدركه الصبح قب

ل يغتسل لم يجز له الصوم كان الجماع قبل طلوع الفجر بأق

 وقت يمكن اإلغتسال فيه محظورا غير مباح و في إباحة هللا

 عز و جل الجماع في جماع الليل بعدما كان محظورا بعد النوم

الليل  ثبت أن الجنابة الباقية بعد طلوع الفجر بجماع فيبان و

هما مباح ال يمنع الصوم فخبر عائشة و أم سلمة رضي هللا عن

لصبح في صوم النبي صلى هللا عليه و سلم بعد ما كان يدركه ا
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ي جنبا ناسخ لخبر الفضل بن عباس ألن هذا الفعل من النب

ماع ل إباحة الجصلى هللا عليه و سلم يشبه أن يكون بعد نزو

صلى  إلى طلوع الفجر فاسمع اآلن خبرا عن كاتب الوحي للنبي

حمه هللا عليه و سلم بصحة ما تأولت خبر الفضل بن عباس ر

 هللا

 
 

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

 

[   251صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

بن ـ يعني ا حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد - 2012

بن  مسلم ـ قال : سمعت ابن ثوبان ـ و هو عبد الرحمن بن ثابت

 ثوبان عن أبيه عن مكحول عن قبصة بن ذؤيب

 نه أخبر زيد بن ثابت عن قول أبي هريرة أنه قال : من أطلعأ

 عليه الفجر في شهر رمضان و هو جنب لم يغتسل أفطر و

يام كما علينا الصعليه القضاء فقال زيد بن ثابت : إن هللا كتب 

ائم كتب علينا الصالة فلو أن رجال طلعت عليه الشمس و هو ن

ما نخر كان يترك الصالة ؟ قال : قلت لزيد : فيصوم و يصوم يو

 ؟ فقال زيد : يومين بيوم ؟ 

 
 

ة قال األلباني : إسناده حسن إن كان مكحول سمعه من قبيص 

 فإنه مدلس
 
 

لتي صلى هللا عليه و سلم ااب : الدليل على أن جنابة النبي ب

 أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان من جماع ال من
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 احتالم
 
 

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

 

[   252صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن يحيى ب - 2013

كر الملك بن أبي بسعيد األنصاري عن عراك بن مالك عن عبد 

 عن أبيه عن أمه أم سلمة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم

ا من قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصبح جنب

 النساء من غير حلم ثم يظل صائما 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

تسل اب : الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا و اغب

 ر و الزجر عن أن يقال : كان هذا خاصا للنبيبعد طلوع الفج

صلى  صلى هللا عليه و سلم مع الدليل على أن كل ما فعله النبي

ي به هللا عليه و سلم مما لم يجر أنه خاص له فعلى الناس التأس

 و اتباعه صلى هللا عليه و سلم

 
 

عفر حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن ج - 2014

أبا  يعني ابن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة أن عن عبد هللا ـ

يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة : أن رجال جاء إلى 

راء النبي صلى هللا عليه و سلم يستفتيه و هي تسمع من و

وم ؟ الباب فقال : يا رسول هللا تدركني الصالة و أنا جنب أفأص
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الة و الصفقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : و أنا تدركني 

هللا لك  أنا جنب فأصوم فقال : لست مثلنا يا رسول هللا قد غفر

و أن ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فقال : و هللا ـ يعني ـ إني ألرج

 أكون أخشاكم هلل و أعلمكم بما أتقي

ال أبو بكر : هذا الرجاء من الجنس الذي أقول : إنه جائز أن ق

كون تري : و أنا أرجو أن ييقول المرء فيما ال يشك فيه و ال يم

تيقنا كذا و كذا إذ ال شك أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان مس

غير شاك و ال مرتاب أن كان أخشى القوم هلل و أعلمهم بما 

ل يتقي و هذا من الجنس الذي روي عن علقمة بن قيس أنه قي

له : أمؤمن أنت ؟ قال : أرجو و ال شك و ال ارتياب أنه كان من 

نين الذين كان يجري عليهم أحكام المؤمنين من المؤم

سألة المناكحات و المبايعات و شرائع اإلسالم وقد بينت هذه الم

 عليه في كتاب اإليمان فاسمع الدليل الواضح أن النبي صلى هللا

نه و سلم أراد بقوله : إني ألرجو ما أعلمت أنه قد أقسم باهلل أ

 أشدهم خشية
 
 

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

 

[   253صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن - 2015

األعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قلت : 

رغب رخص رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في بعض األمر ف

 عنه و هللاعنه رجال فقال : ما بال رجال نمرهم باألمر يرغبون 

 إني ألعلمهم باهلل و أشدهم خشية
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ان ماع أبواب ـ الصوم في السفر من أبيح له الفطر في رمضج

 عند المسافر

 
 

اب : ذكر خبر روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم في ب

لذي الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غيره ذكر السبب ا

أن  فهم السببقال له تلك المقالة توهم بعض العلماء من لم ي

السفر  الصوم في السفر غير جائز حتى أمر بعضهم الصائم في

 بإعادة الصوم بعد في الحضر
 
 

قال :  حدثنا عبد الجبار بن العالء العطار حدثنا سفيان - 2016

 سمعت الزهري يقول : أخبرني صفوان و حدثنا الحسن بن

ن يامحمد الزعفراني و سعيد بن عبد الرحمن قاال : حدثنا سف

عن الزهري و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن 

ن الزهري عن صفوان بن عبد هللا بن صفوان عن أم الدرداء ع

م قال : كعب بن عاصم األشعري : أن النبي صلى هللا عليه و سل

 ليس من البر الصوم في السفر

ت م ينسب الحسن كعبا و لم يقل المخزومي : األشعري خرجل

كتاب الكبير هذه اللفظة في   

 
 

قال : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   254صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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يس اب ذكر السبب الذي قال النبي صلى هللا عليه و سلم : لب

 من البر الصيام في السفر

 
 

بة حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شع - 2017

حمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة األنصاري عن عن م

 محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن جابر بن

د عبد هللا قال : رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجال ق

قال اجتمع الناس عليه و قد ظل عليه فقالوا : هذا رجل صائم ف

في  صوموارسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ليس البر أن ت

 السفر

ه و ال أبو بكر : فهذا الخبر دال على أن النبي صلى هللا عليق

ر هللا سلم إنما قال هذه المقالة إذ الصائم المسافر غير قابل يس

 حتى اشتد به الصوم و احتيج إلى أن يظل

 
 

ه و في خبر سعيد بن يسار عن جابر : فغشي علي - 2018

 فجعل ينضح الماء أي عليه

وم في صلى هللا عليه و سلم إنما قال : ليس البر الصال النبي ق

ى الصائم السفر أي : ليس البر الصوم في السفر حتى يغشى عل

 و يحتاج إلى أن يظلل و ينضح عليه إذ هللا عز و جل رخص

م في للمسافر في الفطر و جعل له أن الصوم في أيام أخر و أعل

يقبل  ذلك فمن لممحكم تنزيله أنه أراد يهم اليسر ال العسر في 

سر يسر هللا جاز أن يقال له : ليس أخذك بالعسر فيشتد الع

ر أن عليك من البر وقد يجوز أن يكون في هذا الخبر : ليس الب

يضا تصوموا في السفر أي : ليس كل البر هذا قد يكون البر أ

لسفرأن تصوموا في السفر و قبول رخصة هللا و اإلفطار في ا  
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  عز وجل على صحة هذا التأويلسأدل بعد إن شاء هللا و

سعدة دثنا بخبر سعيد بن يسار بندار قال : حدثنا حماد بن مح

 عن ابن أبي ذئب 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   255صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

سمية و سلم في تاب ذكر خبر روي عن النبي صلى هللا عليه ب

هذا الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة التي أسماهم ب

هذا األسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز ل

 الخبر
 
 

بد حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا عبد الوهاب بن ع - 2019

 المجيد حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول هللا

ى بلغ يه و سلم خرج عام الفتح إلى مكة فصاح حتصلى هللا عل

 كراع الغميم و صام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى

اس قد نظر الناس إليه ثم شربه فقيل له بعد ذلك : إن بعض الن

 صام قال : أولئك العصاة اولئك العصاة

اض عن دثناه الحسين بن عيسى البسطامي حدثنا أنس بن عيح

هذا اإلسنادجعفر بن محمد ب  

 
 

-------------------------------------  
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[   256صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

هم اب الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما سماب

عصاة إذ أمرهم باإلفطار و صاموا و من أمر بفعل و إن كان 

ز أن الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جا

 يسمى عاصيا
 
 

ون حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هار - 2020

عليه  حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى هللا

ابه و سلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصح

هللا عليه  فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي صلى

م بإناء ثم دعا النبي صلى هللا عليه و سل و سلم فأمره أن يفطر

 فوضعه على يده ثم شرب و الناس ينظرون 
 
 

 قال األلباني : إسناده صحيح إن كان أبو الزبير سمعه من 

 جابر فإنه مدلس

 
 

 حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن - 2021

األعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : 

رغب  صلى هللا عليه و سلم في بعض األمر فرخص رسول هللا

 عنه رجال فقال : ما بال رجال نمرهم باألمر يرغبون عنه و هللا

 إني ألعلمهم باهلل و أشدهم له خشية
 
 

لى قال أبو بكر : و في خبر أبي سعيد : أن النبي ص - 2022

هللا عليه و سلم أتى على نهر من ماء السماء من هذا الجنس 
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اة ي الخبر : إني لست مثلكم إني راكب و أنتم مشأيضا قال ف

و سلم  إني أيسركم فهذا الخبر دل على أن النبي صلى هللا عليه

يه إذ صام و أمرهم بالفطر في اإلبتداء إذ كان الصوم ال يشق عل

نوا كان راكبا له ظهر ال يحتاج إلى المشي و أمرهم بالفطر إذ كا

ليه و سماهم صلى هللا عمشاة يشتد عليهم الصوم مع الرجالة ف

ليه و سلم عصاة إذ امتنعوا من الفطر بعد أمر النبي صلى هللا ع

م سلم إياهم بعد علمة أن يشتد الصوم عليهم إذ ال ظهر لهم و ه

 يحتاجون إلى المشي 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم   

 
 

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

 

[   257صفحة  - 3ة    ] جزء صحيح ابن خزيم   

 
 

 اب : الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما أمرب

ب ال أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحر

 أن الصوم في السفر غير جائز
 
 

ي حدثنا عبد هللا بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن مهد - 2023

ا ني قزعة قال : أتيت أبعن معاوية عن ربيعة عن يزيد حدث

ألك سعيد و هو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت : ال أس

:  عما يسالك هؤالء عنه و سألته عن الصوم في السفر فقال

ن سافرنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى مكة و نح

لم : إنكم صيام فنزلنا منزال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و س
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ا من ن عدوكم و الفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنغقد دنوتم م

 صام و منا من أفطر ثم نزلنا منزال نخر فقال : إنكم مصبحي

م قال عدوكم و الفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزمة فأفطرنا ث

عد ذلك فلقد رأيتنا نصوم مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ب

ي صلى ح أن النبفي السفر قال أبو بكر : فهذا الخبر بين واض

ون هللا عليه و سلم سماهم عصاة إذ عزم عليهم في الفطر ليك

أقوى لهم على عدوهم إذ قد دنوا منهم و يحتاجون إلى 

هذا  محاربتهم فلم يأتمروا ألمره ألن خبر جابر في عام الفتح و

ليه و الخبر في تلك السفرة أيضا فلما عزم النبي صلى هللا ع

ان الفطر أقوى لهم فصاموا حتى ك سلم عليهم بالفطر ليكون

ليه يغشى على بعضهم و يحتاج إلى أن يظل و ينضح الماء ع

فيضعفوا عن محاربة عدوهم جاز أن يسميهم عصاة إذ أمرهم 

 بالتقوي لعدوهم فلم يطيعوا و لم يتقووا لهم
 
 

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

 

[   258صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم رغبة اب : التغلي  في ترك سنة النبي صلى هللا عليه و سب

عنها و جائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة 

 عنها ال بتركها إذ الترك غير معصية و قطعها فضيلة

 
 

ا حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثن - 2024

 ر : عن النبيشعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد هللا بن عم

ي صلى هللا عليه و سلم قال : من رغب عن سنتي فليس من  
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب : ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر إذ هو مباح له ب

 أن الفطر في السفر على أن يصوم في الحضر من أيام نخر ال

 }الفرض ساقط عنه ال تجب عليه إعادته قال هللا عز وجل : 

{ن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فم  

 
 

ه قال أبو بكر : خبر أنس بن مالك القشيري : خرجت - 2025

 بعد في إباحة الفطر في رمضان للحامل و المرضع
 
 

يه أن اب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة ال أن حتما علب

 يفطر
 
 

هب  بن وحدثنا يونس بن عبد األعلى حدثنا عبد هللا - 2026

ح و أخبرني عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم أخبرني ابن 

الحارث عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن 

يام عمرو األسلمي أنه قال : يا رسول هللا أجد بي قوة على الص

ليه و في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول هللا صلى هللا ع

فحسن و من أحب أن سلم : هي رخصة من هللا فمن أخذ بها 

من يصوم فال جناح عليه قال : و في خبر محمد ابن عبد الرح

م : بن ثوبان عن جابر قال : قال النبي صلى هللا عليه و سل

 فعليكم برخصة هللا التي رخص لكم فاقبلوها 
 
 

162/  3قال األعظمي : إسناده حسن كذا قال الهيثمي    
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-------------------------------------  

 

[   259صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ة هللا اب : استجباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصب

 التي رخص لعباد المؤمنين إذ هللا يجب قابل رخصته
 
 

بن  حدثنا سعيد بن عبد الحكم حدثنا أبي حدثنا بكر - 2027

مضر عن عمارة بن غزنة عن حرب بن قيس ـ و زعم عمارة 

 ه رضى ـ عن نافع عن ابن عمر : عن رسول هللا صلى هللاأن

 عليه و سلم قال : إن هللا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن

 تترك معصيته
 
 

خصة اب : ذكر تخيير المسافر بين الصوم و الفطر إذ الفطر رب

من  و الصوم جائز مع الدليل على أن قوله ليس البر و و ليس

فر ليس تأولت ألن الصوم في السالبر الصوم في السفر على ما 

فر من البر إذ مالس من البر فمعصية و لو كان الصوم في الس

 معصية لما جعل للمسافر الخيار بين الطاعة و المعصية و

اإلفطار النبي صلى هللا عليه و سلم خير المسافر بين الصوم و  

 
 

 حدثنا عبد الجبار بن العالء سفيان عن هشام ابن - 2028

دثنا جعفر بن محمد عن هشام ح و حدثنا محمد بن عروة و ح

ة عن الحسن بن تسنيم أخبرنا ـ يعني ابن بكر ـ أخبرنا شعب

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو 

ي األسلمي : سأل النبي صلى هللا عليه و سلم عن الصوم ف
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عليه و  السفر ـ و كان رجال يسرد الصوم ـ فقال النبي صلى هللا

لم : أنت بالخيار إن شئت فصم و إن شئت فأفطرس  

 
 

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

 

[   260صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا مروان بن - 2029

 معاوية الفزاري حدثنا عاصم األحول عن أبي نضرة عن أبي

صلى  د هللا : أنهما سافرا مع النبيسعيد الخدري و جابر بن عب

 يعيب هللا عليه و سلم و كان يصوم الصائم و يفطر المفطر فال

 المفطر على الصائم و ال الصائم على المفطر

ال أبو بكر : هذا باب طويل خرجته في كتاب الكبيرق  

 
 

من اب استجاب الصوم في السفر لمن قوي عليه و الفطر لب

 ضعف عنه

 
 

محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب ـ يعني حدثنا  - 2030

: حدثنا  الثقفي ـ ح و حدثنا بندار أيضا حدثنا سلم بن نوح قاال

الجريري ح و حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب بن إسماعيل 

د حدثنا سعيد ـ و هو الجريري ـ عن أبي نضرة عن أبي سعي

في  الخدري قال : سافرنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

لصائم رمضان فمنا الصائم و منا المفطر فلم يعب المفطر على ا

ام و ال الصائم على المفطر و كانوا يرون أن من وجد قوة فص

لأن ذلك حسن جميل و من وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن جمي  
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ذا حديث الثقفي غير أنه لم يقل : في رمضانه  

لم يقل سالم بن نوح : جميل و قال : يرون و  

عليه  بن علية : كنا نغدو مع رسول هللا صلى هللافي حديث ا و

 و سلم و لم يقل : في رمضان

 
 

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

 

[   261صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ا اب : استجاب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذب

 صام

 
 

اال خلف الحدادي قحدثنا عبدة بن عبد هللا و محمد بن  - 2031

يى : حدثنا أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن األوزعي عن يح

ول ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كنا مع رس

ألبي  هللا صلى هللا عليه و سلم بمر الظهران فأتي بطعام فقال

بكر و عمر : أدنوا فكال فقاال : إنا صائمان فقال : أعلموا 

ف : ا لصاحبيكم أدنوا فكال قال محمد ابن خللصاحبيكم ارحلو

 حدثني سفيان بن سعيد الثوري

 ال أبو بكر : هذا الخبر أيضا من الجنس الذي ذكرت قبل أنق

ي صلى الصائم في السفر الفطر بعد مضي بعض النهار إذ النب

ن هللا عليه و سلم قد أمرهما باألكل بعد ما أعلماه أنهما صائما  

 
 

سناده صحيحقال األعظمي : إ   
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ن اب : ذكر الدليل على أن الفطر الخادم في السفر أفضل مب

 الصائم المخدوم في السفر
 
 

ث حدثنا محمد بن العالء بن كريب عن حفص بن غيا - 2032

عن عاصم عن مؤرق عن أنس بن مالك قال : كان رسول هللا 

عض صلى هللا عليه و سلم في السفر فصام بعض و أفطر ب

ون و عملوا و ضعف الصوام عن بعض العمل فتحزم المفطر

 فقال في ذلك : ذهب المفطرون اليوم باألجر
 
 

م حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية حدثنا عاص - 2033

لم عن مؤرق عن أنس قال : كنا مع النبي صلى هللا عليه و س

ديد في سفر فمنا الصائم و منا المفطر فنزلنا في يوم حار ش

ساء تقي الشمس بيده و أكثرنا ظال صاحب الكالحر فمنا من ي

سقوا  يستظل بها الصائمون و قام المفطرون فضربوا األبنية و

طرون الركاب فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ذهب المف

 اليوم باألجر
 
 

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

 

[   262صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

فرلرخصة في صوم بعض رمضان و فطر بعض في الساب اب  

 
 

 قال أبو بكر : خبر ابن عباس : صام رسول هللا عام - 2034

 الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد ثم أفطر
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خ اب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسب

السفر إلباحة الصوم في  

 
 

ا يان حدثنحدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سف - 2035

الزهري ح و حدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن 

 الزهري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس قال : صام

لكديد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عام الفتح حتى إذ بلغ ا

 أفطر و إنما يؤخذ باآلخر فاآلخر من قول رسول هللا صلى هللا

 عليه و سلم

 ار و زاد قال سفيان : ال أدري هذا من قولذا حديث عبد الجبه

 ابن عباس او من قول عبيد هللا أو من قول الزهري
 
 

اب : ذكر البيان على أن هذه الكلمة ) و إنما يؤخذ باآلخر ( ب

 ليس من قول ابن عباس
 
 

ن حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبيدة ب - 2036

ير وسى حدثنا جرحميد حدثنا منصور ح و حدثنا يوسف بن م

عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال : 

ة خرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من المدينة يريد مك

ى نظر فصام حتى أتى عسفان فدعا بإناء فوضعه على يده حت

 إليه الناس ثم أفطر و كان ابن عباس يقول : من شاء صام و

 من شاء أفطر

ذا حديث الحسن بن محمده  

ي قال يوسف : سافر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ف و
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ا ليراه رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهار

ام الناس ثم أفطر حتى قدم مكة قال : كان ابن عباس يقول : ص

شاء  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في السفر و أفطر و من

 صام و من شاء أفطر

م ر يصرح أن ابن عباس كان يرى صوال أبو بكر : هذا الخبق

فطاره بعد النبي صلى هللا عليه و سلم في السفر في اإلبتداء و إ

 هذا من الجنس المباح أن كال الفعلين جائز ال أن إفطار بعد

 بلوغه عسفان كان نسخا لما تقدم من صومه
 
 

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

 

[   263فحة ص - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم اب : ذكر دليل ثان على أن أمر النبي صلى هللا عليه و سب

سفربالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ إلباحته الصوم في ال  

 
 

يتنا خبر قزعة بن يحيى عن أبي سعيد قال : و لقد رأ - 2037

سلم  نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول هللا صلى هللا عليه و

 أمليته قبل
 
 

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

 

[   264صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ام اب : الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صب

بعضه في الحضر خالف مذهب من واجب عليه الصوم في 
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من ف }السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر توهم أن قوله 

شهد بعض الشهر و هو أن من  {شهد منكم الشهر فليصمه 

ر حاضر غير مسافر فوجب عليه صوم جميع الشهر و إن ساف

 في بعضه
 
 

 حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو - 2038

قيس  عاصم عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي حدثنا عطية بن

ع حدثنا قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا م

ان ليه و سلم لليلتين خلتا من رمضرسول هللا صلى هللا ع

ا شرحين فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد أمرنا بالفطر فأصبحن

 منا الصائم و منا المفطر إذا بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء

 العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا

من  ال أبو بكر : خبر ابن عباس و أبي نضرة عن أبي سعيدق

 هذا الباب 

 
 

ي نخر إسناده ثقات لوال أن التنوخي كان اختلط فقال األلباني :  

2023عمره لكن توبع كما تقدم   

 
 

او اب إباحة الفطر في السفر يوم قد مضى بعضه و المرء نب

ريبكر : قد أمليت خبر أبي سعيد الخد للصوم فيه قال أبو  

 
 

-------------------------------------  
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دثنا حدثنا أحمد بن عبد هللا بن عبد الرحيم البرقي ح - 2039

بن  ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد أن بكر

 عبد هللا المزني حدثه قال : سمعت أنس بن مالك يقول : إن

حابه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كان في سفر و معه أص

م بإناء  صلى هللا عليه و سلفشق عليهم الصوم فدعا رسول هللا

 فيه ماء فشرب ـ و هو على راحلته ـ و الناس ينظرون إليه 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

سافرا اب : إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء فيه مب

من بلده إن ثبت الخبر ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في 

اوز فطر و إباحة الفطر إذا جالصوم مقيما ثم سافر لم يجز له ال

يوتهاالمرء بيوت البلدة التي يخرج منها و إن كان قريبا يرى ب  

 
 

أخبرنا األستاذ اإلمام أبو عثمان بن عبد الرحمن  - 2040

ن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل ب

محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر بن إسحاق بن 

ن بو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد هللا بخزيمة حدثنا أ

يد بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد ـ هو ابن أبي أيوب ـ حدثني يز

بير أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي حدثه عن عبيد بن ج

ى هللا قال : ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول هللا صل

م دفع ثعليه و سلم في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان ف

قال أبو قرب غداءه فقال : اقترب فقلت : ألست ترى البيوت ؟ ف

؟ بصرة : أترغب عن سنة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  

ر و ال أبو بكر : لست أعرف كليب بن ذهل و ال عبيد بن جبيق
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 ال أقبل دين من ال أعرفه بعدالة 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

حية ح فإنه يشهد له حديث دال األلباني : لكن الحديث صحيق

 الذي بعده وله شاهد نخر من حديث أنس بن مالك وقد خرجتها

ان كلها وحققت صحة الحديث في رسالة خاصة مطبوعة بعنو

 " تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر "

 
 

-------------------------------------  
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م و اب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوب

هذا  فإني ال أعرف منصور بن زيد الكلبي ليلة إن ثبت الخبر

 بعدالة و ال جرح
 
 

و  حدثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أخبرنا أبي - 2041

نا محمد شعيب قاال : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب و حدث

يد بن أبي ا ابن أبي مريم أخبرنا الليث حدثني يزبن يحيى أخبرن

يفة حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي : أن دحية بن خل

خرج من قريته إلى قرية عقبة بن عامر من الفسطاط في 

رمضان فأفطر و أفطر معه الناس و كره نخرون أن يفطروا 

ت فلما رجع إلى قريته قال : و هللا لقد رأيت اليوم أمرا ما كن

 أظن أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول هللا صلى هللا عليه و

للهم سلم و أصحابه يقول في ذلك للذين صاموا قال عند ذلك : ا
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 اقبضني إليك

ر قال ابن عبد الحكم : خرج من قريته بدمشق المزة إلى قد و

 قريته عقبة بن عامر ثم أنه أفطر و الباقي لفظا واحدا

زيد  لهيعة يقول في هذا : منصور بنال محمد بن يحيى : ابن ق

 الكلبي 
 
 

يق قال : إسناده ضعيف منصور الكلبي مستور وانظر التعل 

 السابق
 
 

-------------------------------------  
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اب الرخصة للحامل و المرضع في األفطار في رمضان و ب

ساقط عنهما في رمضان على أن البيان أن فرض الصوم 

ما أو يقضيا من أيام أخر إذ النبي صلى هللا عليه و سلم قرنه

إحديهما إلى المسافر فجعل حكمهما أو حكم إحديهما حكم 

 المسافر
 
 

د حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي و أبو هاشم زيا - 2042

ب وابن أيوب قاال : حدثنا إسماعيل ـ و هو ابن عليه ـ حدثنا أي

ي قال : كان أبو قالبة حدثني هذا الحديث ثم قال لي : هل لك ف

لي يقال له  الذين حدثنيه فدلني عليه فلقيته قال : حدثني قريب

م في أنس بن مالك قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سل

لت : إبل كانت لي أخذت فوافقته و هو يأكل فدعا إلى طعامه فق
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ال : هلم أخبرك عن ذاك : إن هللا إني صائم فقال : ادن أو ق

وضع عن المسافر الصوم و شطر الصالة و عن الحبلى و 

 المرضع فكان بعد ذلك يقول : أال أكلت من طعام رسول هللا

 صلى هللا عليه و سلم حين دعاني إليه

ال أبو بكر : هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب ق

 من أجزاء الشيء و اإليمان أن اسم النصف قد يقع على جزء

ليه و إن لم يكن نصفا على الكمال و التمام أن النبي صلى هللا ع

ر سلم قد أعلم في هذا الخبر أن هللا عز وجل وضع عن المساف

 شطر الصالة و الشطر في هذا الموضع النصف ال القبل و ال

جد فول وجهك شطر المس }التلقاء و الجهة أعني قوله تعالى : 

ة على يضع هللا عن المسافر نصف فريضة الصالو لم  {الحرام 

ن الكمال و التمام ألنه لم يضع من صالة الفجر و ال من صالة ع

 المسافر شيئا 
 
 

البة قال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين أبي ق 

 وأنس بن مالك وهو غير األنصاري خادم رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم كما سيبينه المؤلف

 
 

-------------------------------------  
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 حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد هللا عن - 2043

لى سفيان عن أيوب عن أبي قالبة عن أنس قال : أتى النبي ص

ائم هللا عليه و سلم رجل و هو يتغدى فقال : أدنه قال : إني ص
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 دنه أحدثك عن الصيام إن هللا قد وضع عن المسافرفقال : أ

 الصيام و شطر الصيام و عن الحبلي أو المرضع

بن  ال أبو بكر : أنس بن مالك األنصاري هو من بني عبد هللاق

 مالك 

 
 

كور قال األلباني : إسناده ضعيف لعنعنة أبي قالبة فإنه مذ 

نس بن با ألبالتدليس وقد دلت الروايات السابقة أن بينهما قري

 مالك لكن الحديث قوي بالطريق الذي بعده

 
 

 حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن أبي هالل عن - 2044

 بن عبد هللا بن سوادة عن أنس بن مالك ـ رجل من بني عبد هللا

و  مالك ـ حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عفان حدثنا أبو هالل ح

ل : دثنا أبو هالحدثنا الحسن أيضا ن حدثنا عاصم بن علي ح

يس فذكر الحديث فقال عفان في حديثه : عن أنس بن مالك و ل

 باألنصاري و قال عفان في حديثه و المرضع 
 
 

 قال : إسناده حسن أبو هالل الراسبي صدوق فيه لين وقد 

 توبع
 
 

اب : ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهنب  

 
 

قاال :  يحيى بن أبان حدثنا محمد بن يحيى و زكريا بن - 2045

هو  حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد ـ و

أن  ابن أسلم ـ عن عياض بن عبد هللا عن أبي سعيد الخدري :

ل و النبي صلى هللا عليه و سلم قال : ما رأيت من ناقصات عق
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ن دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء فقل

هادة ان ديننا و عقلنا يا رسول هللا ؟ قال : أليس شله : ما نقص

ان المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى قال : ذلك لنقص

لك عقلها اليس إذا حاضت المرأة لم تصل و لم تصم ؟ قال : فذ

 من نقصان دينها هذا حديث محمد بن يحيى 

 
 

مختصرا من  41 -قال األعظمي : رواه البخاري في الصوم  

ق ابن أبي مريمطري  

نف ال األلباني : زكريا بن يحيى بن أبان هذا من شيوخ المصق

حت الذين لم أقف لهم على ترجمة في شيئ من المصادر التي ت

،  2063،  2052يدي اآلن فقد روى عنه عدة أحاديث مثال 

ن ولذلك فإنه ال يحتمل أن يكون هو زكريا بن يحيى ب 2065

واطن على أنه ابن أبان وألن إياس كما قيل التفاق هذه الم

من طريق المصنف فقال ابن  2063الحاكم روى أحدها وهو 

من طريق ابن أبان أيضا 2065أبان والطبراني روى الحديث   

 
 

-------------------------------------  
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م في قضاء الصواب : ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها ب

ط أيام طهرها و الرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسق

 الفرض عنها فأيام حيضها إلى شعبان
 
 

يى حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان عن يح - 2046
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كون قال : سمعت أبا سلمة يقول : سمعت عائشة تقول : كان ي

 علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يأتي شعبان

 
 

 حدثنا محمد بن بشار : حدثنا يحيى بن سعيد عن - 2047

 يحيى عن أيي سلمة عن عائشة : بمثله
 
 

 حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن - 2048

 جريج حدثني يحيى بن سعيد قال : سمعت أبا سلمة عبد

الرحمن قال : سمعت عائشة تقول : قد كان علي شيء من 

ت ع أن أصومه حتى يجيء شعبان و ظننرمضان ثم ال أستطي

وله قال أن ذلك لمكانها من النبي صلى هللا عليه و سلم يحيى يق

 : و كان يستنظره ما لم يدركه

مضان نخرر  

 
 

-------------------------------------  
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حدثنا حدثنا علي بن شعيب حدثنا أبو النضر  - 2049

:  األشجعي عن سفيان عن السدي عن البهي عن عائشة قالت

 ما كنت أقضي ما يبقى علي من رمضان زمن النبي صلى هللا

 عليه و سلم إال في شعبان 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   
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ة حدثنا إبراهيم بن مسعود الهمداني حدثنا أبو أسام - 2050

شة  البهي عن عائحدثنا زائدة عن إسماعيل السدي عن عبد هللا

 : بمثله

قال : حياة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كلها و  

 
 

 حدثنا محمد بن عثمان العجلي حدثنا عبيد هللا عن - 2051

تقول  شيبان عن السدي عن عبد هللا البهي قال : سمعت عائشة

 : ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إال في شعبان

هللا عليه و سلم حتى قبض رسول هللا صلى  

بد هللا دثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم حدثنا يحيى بن عح

د بن ابن بكير قال : سمعت الليث بن سعد يقول : سمعت يزي

 أبي حبيب و عبيد هللا بن أبي جعفر و هما جوهرتا البالد

 يقوالن : فتحت مصر صلحا
 
 

اب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات و ب

قضائه مكنه القضاء ففرط فيأ  

 
 

-------------------------------------  
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حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي  - 2052

نا حدثني عمرو بن الحارث عن عبيد هللا بن أبي جعفر و حدث

ب ى بن أيومحمد بن يحيى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحي

دثنا حدثني ابن أبي جعفر و حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان ح
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ي عمرو بن ظافر حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد هللا بن أب

جعفر عن محمد بن جعفر ـ و هو ابن الزبير ـ عن عروة عن 

و  عائشة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : من مات

 عليه صيام صام عنه وليه

 
 

 اء الصيام عن المرأة تموت و عليها صيام و الدليلاب قضب

على أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن 

ليه و الميت كالدين يقضى عنه بعد الموت إذ النبي صلى هللا ع

 سلم شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنها

 
 

مر حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا المعت - 2053

رأة قال : قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز في الم

 ماتت و عليها صوم قال : حدثني عكرمة عن ابن عباس : قال

ل هللا : أتت امرأة النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت : يا رسو

إن أمي ماتت عليها صوم خمسة عشر يوما قال : أرأيت لو أن 

ي لت : نعم قال أقضأمك ماتت و عليها دين أكنت قاضيته ؟ قا

 دين أمك و المرأة من خثعم 

 
 

 بن قال األلباني : في إسناده ضعف أبو حريز واسمه عبد هللا 

 الحسين األزدي صدوق يخطئ
 
 

-------------------------------------  
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وفاء ماتت قبل الاب األمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ب

 بنذرها
 
 

ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعب - 2054

 عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن

 عباس : أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت

لى هللا فسأل أخوها النبي صلى هللا عليه و سلم فأمر النبي ص

ا عليه و سلم أن يصوم عنه  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

اب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر و الناذرة من ب

 ولي أو قريب أو بعيد أو ذكر أو أنثى أو حر أو عبد أو حرة أو

لم أمة فالقضاء جائز عن الميت إذ النبي صلى هللا عليه و س

دين شبه قضاء صوم النذر عن الميتة بقضاء الدين عنها و ال

 ذا قضي عن الميت أو الميتة كان القاضي من كان من قريبإ

أو بعيد حر أو عبد و الدين ساقط الميت مع الدليل على أن 

قضاء الصوم عن الميت أحق من قضاء الدين عنه إذ النبي 

صلى هللا عليه و سلم أعلم أن الصوم من حقوق هللا و أن 

 قضاءه أحق من قضاء حقوق اآلدميين
 
 

دثنا عبد هللا بن سعيد األشج حدثنا أبو خالد ححدثنا  - 2055

يد األعمش عن الحكم و سلمة بن كهيل و مسلم البطين عن سع

ابن جبير و عطاء و مجاهد عن ابن عباس قال : جاءت امرأة 

عليها  إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت : إن أختي ماتت و
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ن دي صيام شهرين متتابعين قال : أرأيت إن كان على أختك

 أكنت قضيته ؟ قالت : نعم قال : فحق هللا أحق

و ال أبو بكر : لم يقل أحد : عن الحكم و سلمة بن كهيل إال هق  

 
 

ي قال األلباني : إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه ف 

 صحيحه بهذا اإلسناد ولكنه لم يسق لفظه

 
 

-------------------------------------  
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نا اب : اإلطعام عن الميت يموت و عليه صوم لكل يوم مسكيب

 إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار رحمه هللا

 لسوء حفظه
 
 

رمذي حدثنا علي بن معبد حدثنا صالح بن عبد هللا الت - 2056

 فعحدثنا عبثر عن أشعث عن محمد ـ و هو ابن أبي ليلى عن نا

ن عن ابن عمر قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : م

 مات و عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا

 ال أبو بكر : هذا عندي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىق

 قاضي الكوفة 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

بت ثاب : قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ب
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 الخبر فإن في القلب من هذا اإلسناد
 
 

حدثنا أحمد بن داوود بن زياد الضبي الواسطي  - 2057

ن ابن باأليلة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد هللا ع

يه و أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى هللا عل

ل سلم قال : من مات و عليه رمضان لم يقضه فليطعم عنه لك

 يوم نصف صاع من بر 
 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 
 

ماع أبواب ـ وقت اإلفطار و ما يستحب أن يفطر عليهج  

 
 

قت اب ذكر خبر روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم في وب

معناه عندي معنى األمر الفطر بلف  خبر  

 
 

سن حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان ح و حدثنا الح - 2058

دثنا الصباح الزعفراني حدثنا أبو معاوية قاال : ح بن محمد بن

هشام بن عروة و حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن 

هشام عن أبيه عن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

لليل وقال : قال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إذا أقبل ا  

دبر النهار و غربت الشمس أفطر الصائمأ  

ن بن إسحاق : فقد أفطرتال هاروق  

 قال أحمد بن عبده : إذا أقبل الليل من ها هنا و لم يقل أحمد و

 و ال هارون : لي

ناه ال أبو بكر : هذه اللفظة فقد أفطر الصائم لف  خبر ومعق
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كان  معنى األمر أي : فليفطر الصائم إذ قد حل له اإلفطار و ولو

ا فطرهم وقت معنى هذه اللفظة معنى لفظه كان جميع الصوام

 واحدا ولم يكن لقوله صلى هللا عليه و سلم : ال يزال الناس

بخير ما عجلوا الفطر و لقوله : ال يزال الدين ظاهرا ما عجل 

يقول  الناس الفطر معنى و ال كان لقوله صلى هللا عليه و سلم :

 هللا تبارك و تعالى : أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا معنى لو

م ل و أدبر النهار و غابت الشمس كان الصواكان الليل إذا أقب

قدم جميعا يفطرون و لو كان فطر جميعهم في وقت واحد ال يت

فطر أحدهم غيره لما كان لقوله صلى هللا عليه و سلم : من 

عنى و وجد تمرا فليفطر عليه و من لم يجد فليفطر على الماء م

لم أع لكن معنى قوله : فقد فطر أي : فقد حل له الفطر و هللا  

 
 

ما قال األلباني : إسناده صحيح وهو في الصحيحين وغيره 

916دون قوله " لي " وهو مخرج في اإلرواء   

 
 

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

 

[   274صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب : ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر و فيه ب

إذا أخروا الفطر وقعوا في الشركالداللة على أنهم   

 
 

 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي - 2059

حازم عن أبيه عن سهل ـ و هو ابن سعد ح و حدثنا محمد بن 

ن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ح وحدثنا جعفر ب
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د محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سع

  صلى هللا عليه و سلم : ال يزال الناسقال : قال رسول هللا

 بخير ما عجلوا الفطر
 
 

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

 

[   275صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب : ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم و الدليل على أنب

 أيسم الدين قد يقع على بعض شعب اإلسالم
 
 

د د بن بشار حدثنا عبد األعلى حدثنا محمحدثنا محم - 2060

نا بن عمرو و حدثنا علي بن خشرم حدثنا علي بن محمد و حدث

محمد بن إسماعيل األحمس حدثنا المحاربي عن عمرو بن 

عمرو و عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا 

صلى هللا عليه و سلم : ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس 

اليهود و النصارى يؤخرون  الفطر إن  

 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

سلم  اب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد صلى هللا عليه وب

بالفطر قبل طلوع النجوم ما لم ينتظر  

 
 

حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا عبد  - 2061

الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن 
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متي ال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ال تزال أسعد قال : ق

صلى  على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم قال : و كان النبي

إذا هللا عليه و سلم إذا كان صائما أمر رجال فأوفى على شيء ف

 قال : غابت الشمس أفطر

كون ال أبو بكر : هكذا حدثتنا به ابن أبي صفوان و أهاب أن يق

و عن غير سهل بن سعد لعله من كالم الثوري أ الكالم األخير

 من قول أبي حازم فأدرج في الحديث 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح وأخرجه ابن حبان من طريق  

 المصنف دون الزيادة المدرجة
 
 

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

 

[   276صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

  عز و جل المعجلين لإلفطار و الدليل علىاب : ذكر حب هللاب

 ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن يقال :

ع أحب العباد إلى هللا أعجلهم فطرا إال أن يكون هللا يحب جمي

نت باب عباده و خالفنا في باب أفعل فادعى ماال يحسنه فقد بي

لكتب ا أفعل في غير موضع من كتبنا في كتاب معاني القرنن و

 المصنعة من المسند
 
 

ي حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد نا األوزاع - 2062

حدث حدثنا قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل أنه سمع الزهري ي

ح و حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا األوزاعي 
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 حدثنا قرة ابن عبد الرحمن حدثنا ابن شهاب ـ و هو الزهري ـ

ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة : عن رسول  عن أبي سلمة

أحب  هللا صلى هللا عليه و سلم قال : قال هللا تبارك و تعالى :

 عبادي إلي أعجلهم فطرا 

 
 

عف قال األلباني : إسناده ضعيف قرة بن عبد الرحمن فيه ض 

 من قبل حفظه

 
 

اب : استحباب الفطر قبل صالة المغربب  

 
 

د بن أبان حدثنا محمد بن عب حدثنا زكريا بن يحيى - 2063

ن أبي العزيز الواسطي حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد ب

د عروبة ح و حدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا محمد بن عب

ن العزيز حدثنا القاسم بن غصن عن سعيد بن أبي عروبة ع

كان  قتادة عن أنس ابن مالك : أن النبي صلى هللا عليه و سلم

حتى يفطر و لو كان شربة من ماءال يصلي المغرب   

ن ـ ال موسى بن سهل : أصله كوفي ـ يعني القاسم بن غصق

 روى عنه وكيع و سليمان بن حيان 

 
 

غصن  قال األلباني : حديث صحيح وإسناده ضعيف القاسم بن 

ضعفه الجمهور لكن رواه ابن حبان من طريق نخر عن أنس 

 وسنده صحيح

 
 

-------------------------------------  
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[   277صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قص اب : إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتب

 الصائم من أجره شيئا
 
 

د حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عب - 2064

د ـ الملك و حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا يزي

عبد  حدثنا سفيان بن سعيد حدثنا محمد بن يعني ابن زريع ـ

 الرحمن بن أبي ليلى كالهما عن عطاء بن أبي رباح عن زيد

م : بن خالد الجهني قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سل

من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما 

 كان له مثل أجورهم من غير أن ينتقص من أجورهم شيء

ديث الصنعاني و لم يقل علي : أو جهز حاجا ذا حه  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

م اب : استحباب الفطر على الرطب إذا وجد و على التمر إذا لب

 يوجد الرطب
 
 

عبد  حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا مسكين بن - 2065

ن الرحمن التميمي حدثني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل ع

إذا  مالك : قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلمأنس بن 

ب إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب و ماء فيأكل و يشر

 كان الرطب و أما الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر و ماء

 دثنا محمد بن محرز عن حسين بن علي الجعفي عن زائدةح
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 عن حميد الطويل بهذا 

 
 

يح ف... لكن يبدو أن الحديث صحقال األلباني : إسناده ضعي 

حمد فإنه من الطريق اآلتية رجاله ثقات رجال الشيخين غير م

:  بن محرز ولعله التميمي جار أحمد بن حنبل قال الدارقطني

نبل سمع عيسى بن يزيد بن دأب سمع منه عبد هللا أحمد بن ح

ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال 287/  3كما في تاريخ بغداد   

 
 

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

 

[   278صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب : استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب و ب

 التمر جميعا
 
 

 حدثنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم و أبو بكر بن - 2066

يز إسحاق قاال : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العز

عليه  حبيب عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا صلى هللابن 

ماء  و سلم : من وجد تمرا فليفطر عليه و من ال فليفطر على

 فإنه طهور

ذا ال أبو بكر : هذا لم يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة إال هق  

 
 

ه قال األلباني : إسناده صحيح وقد أعل بما ال يقدح وصحح 

ه ه حديث سلمان بن عامر اآلتي بعدالحاكم والذهبي ويشهد ل

معللين وقد صححهما جماعة 922وهما مخرجان في اإلرواء   
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ا اب : الدليل على أن األمر بالفطر على التمر إذا كان موجودب

مر أمر اختيار و استحباب طالبا للبركة إذ التمر بركة و أن األ

ذ بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب و اختيار إ

 الماء طهور ال أن األمر بذلك أمر فرض و إيجاب
 
 

نا حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان و حدث - 2067

ـ  سفيان و حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد ـ يعني ابن زيد

 كالهما عن عاصم و حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل

حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها 

يه و سليمان بن عامر الضبي قال : سمعت النبي صلى هللا عل

يب سلم يقول : الصدقة على المسكين صدقة و هي على القر

أفطر  صدقتان : صدقة و صلة و قال صلى هللا عليه و سلم : إذا

ه طهور أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فماء فإن

 الغالم عقيقته و و قال صلى هللا عليه و سلم : إذبحوا عن

 أميطوا عنه األذى و أهريقوا عنه دما

ذا حديث عبد الجباره  

قال اآلخران : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إذا  و

اء فإنه أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على م

 طهور و لم يذكرا قصة الصدقة و ال العقيقة 

 
 

ه لجهالة الرباب لكن يشهد لقال األلباني : إسناده ضعيف  

االحديث الذي قبله والجملة األولى واألخيرة لهما شواهد أيض  

 
 

-------------------------------------  
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[   279صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يه اب : الزجر عن الوصال في الصوم و ذكر ما خص هللا به نبب

الى صال إذ هللا تبارك و تعصلى هللا عليه و سلم من إباحة الو

ه بالليل فرق بينه و بين أمته في ذلك أن كان هللا يطعمه و يسقي

 دونهم مكرمة له صلى هللا عليه و سلم

 
 

ي حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان عن أب - 2068

الزناد عن األعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول هللا صلى 

 الوصال قالوا : يا رسول هللا إنكهللا عليه و سلم : إياكم و 

 واصل ؟ ! قال : إني لست كأحدكم إني أبيت يطعمني ربي و

 يسقيني
 
 

 حدثنا عبد هللا بن محمد الزهري حدثنا أبو سعيد ـ - 2069

قال  يعني مولى بني هاشم ـ عن شعبة عن قتادة عن أنس قال :

يا  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إياكم و الوصال قالوا :

 رسول هللا إنك تواصل قال : إني أبيت أطعم و أسقى

 
 

اب : تسمية الوصال بتعمق في الدينب  

 
 

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

 

[   280صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا  - 2070
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 ابن أبي عدي عن حميدحميد و حدثنا محمد بن بشار حدثنا 

لم في عن ثابت عن أنس قال : واصل النبي صلى هللا عليه و س

لو  شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال :

م مد لنا الشهر لواصلت وصاال يدع المتعمقون التعمق لست

 مثلي إني أظل فيطعمني ربي و يسقيني

 
 

ك يشق على اب : الدليل على أن الوصال منهي عنه إذ ذلب

قمة المرء خالف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على الل

 أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي و أياما
 
 

ارة حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عم - 2071

ر قال ابن القعقاع عن ابن أبي نعيم قال : سمعت أبا هريرة يذك

الها م : إياكم و الوصال ق: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سل

ذلك  ثالثا قالوا : فإنك تواصل يا رسول هللا ؟ قال : لستم في

ا تطيقونمثلي إني أبيت يطعمني و يسقيني فاكلفوا من العمل م  

 
 

ل من اب : النهي عن الوصال إلى السحر إذ تعجيل الفطر أفضب

ى هللا تأخيره إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى صل

يه و سلمعل  

 
 

يد ـ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبيدة ـ يعني ابن حم - 2072

عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان رسول 

 هللا صلى هللا عليه و سلم يواصل إلى السحر ففعل بعض

ستم أصحابه فنهاه فقال : يا رسول هللا إنك تفعل ذلك قال : ل

قيني مثلي إني أظل عند ربي يطعمني و يس  
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قال األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري   

 
 

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

 

[   281صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لاب : إباحة الوصال إلى السحر و إن كان تعجيل الفطر أفضب  

 
 

ب أخبرني محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أن ابن وه - 2073

أخبرني عمرو بن مالك الشرعبي عن ابن الهاد عن أخبرهم 

لى عبد هللا ابن خباب عن أبي سعيد الخدري : عن رسول هللا ص

الهللا عليه و سلم مثله يعني مثل حديث ابن عمر في الوص  

ال : فأيكم واصل من سحر إلى سحرق  

 
 

م اب : ذكر الدليل عن أن ال فرض على المسلمين من الصياب

يجب عليهم بأفعالهم و أقوالهم غير رمضان إال ما  

 
 

لنبي قال أبو بكر : خبر طلحة بن عبيد هللا في مسألة ا - 2074

ال صلى هللا عليه و سلم عن اإلسالم : قال : و صيام رمضان ق

 : هل علي غيره ؟ قال : ال إال أن تطوع

 
 

اب : الزجر عن قول المرء صمت رمضان كلهب  

 
 

عيد ـ ا يحيى ـ يعني ابن سحدثنا محمد بن بشار حدثن - 2075
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ن حدثنا المهلب بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة : ع

 النبي صلى هللا عليه و سلم قال : ال يقولن أحدكم : صمت

 رمضان كله أو قمت رمضان كله هللا أعلم أكره التزكية على

 أمته أو قال : ال بد من رقدة أو من غفلة 
 
 

ن وهو صحيح لوال عنعنة الحسقال األلباني : إسناده حسن بل  

 البصري فإنه مدلس
 
 

ماع أبواب صوم التطوعج  

 
 

ر اب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهب

 رمضان

 
 

-------------------------------------  
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: حدثنا يوسف بن موسى و محمد بن عيسى قاال  - 2076

حدثنا جرير عن عبد الملك ـ و هو ابن عمير ـ عن محمد بن 

ـ  المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : يرفعه

ال : قال محمد بن عيسى ـ إلى النبي صلى هللا عليه و سلم ق

ل بعد سئل أي الصالة أفضل بعد المكتوبة ؟ و أي الصيام أفض

في  كتوبة الصالةشهر رمضان ؟ فقال : أفضل الصالة بعد الم

 جوف الليل و أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا المحرم
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 اب : استحباب صوم شعبان و وصله بشهر رمضان إذ كانب

 أحب الشهور إلى النبي صلى هللا عليه و سلم أن يصومه
 
 

ن حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني حدثنا اب - 2077

ن عبد هللا بن أبي وهب حدثني معاوية ـ و هو ابن صالح ـ أ

اشم قيس حدثه أنه سمع عائشة تقول : و حدثنا عبد هللا بن ه

ه حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن عبد هللا بن أبي قيس أن

 سمع عائشة تقول : كان أحب الشهور إلى رسول هللا صلى هللا

 عليه و سلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

أن  اب : إباحة وصل صوم شعبان يصوم رمضان و الدليل عنب

ذا معنى خبر أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم : إ

 انتصف شعبان فال تصوموا حتى رمضان أي ال تواصلوا

 شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان أو أن يوافق ذلك

 صوما كان يصومه المرء قبل ذاك فيصوم ذلك الصيام بعد

نهيا  من شعبان ألنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبانالنصف 

 مطلقا

 
 

أخبرنا محمد بن عزيز األبلي أن سالمة حدثهم عن  - 2078

ة بن عبد عقيل قال : حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلم

 الرحمن حدثنتي عائشة قالت : ما كان رسول هللا صلى هللا

بان يامه من شععليه و سلم يصوم من أشهر السنة أكثر من ص

 كان يصومه كله
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حدثنا الصنعاني محمد بن عبد األعلى حدثنا خالد  - 2079

حدثنا هشام عن يحيى و ذكر أبا سلمة أن عائشة حدثته و 

 بن سنبر عن حدثنا أبو موسى حدثنا أبو عامر حدثنا هشام

 يحيى عن أبي سلمى عن عائشة : بمثله

ال  زاد قال : و كان يقول : خذوا من العمل ما تطيقون فإن هللا و

يمل حتى تملوا و كان أحب الصالة إليه ما داوم عليها منها و 

 إن قلت و كان إذا صلى صالة أثبتها
 
 

و  اب : بدء النبي صلى هللا عليه و سلم بصيام عاشوراءب

 صامه

 
 

يه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن هشام عن أب - 2080

 عن عائشة أنها قالت : كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش

ومه في الجاهلية و كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يص

فلما قدم ـ يعني المدينة ـ صامه و أمر بصيامه فلما نزل 

 فكان منرمضان فكان رمضان هو الفريضة و ترك عاشوراء 

 شاء صامه و من شاء لم يصمه

 
 

وم اب : الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صب

 شهر رمضان
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 حدثنا علي بن خشرم حدثنا أبو معاوية ح و حدثنا - 2081

 سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية و حدثنا يوسف بن موسى

حدثنا جرير و أبو معاوية جميعا عن األعمش عن عمارة عن 

د هللا عبد الرحمن ابن يزيد قال : دخل األشعث بن قيس على عب

يوم عاشوراء ـ و هو يتغذى ـ و قال له عبد هللا : أدن يا أبا 

 محمد فاطعم قال : إني صائم قال عبد هللا : هل تدرون ما كان

عاشوراء ؟ قال : و ما كان ؟ قال : كان يصومه رسول هللا 

رمضان ثم تركه صلى هللا عليه و سلم قبل أن ينزل  

قال علي بن خشرم و يوسف : فلما نزل رمضان تركه و  

ال يوسف : عن عمارة بن عميرق  

 
 

-------------------------------------  
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لم صوم اب : ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى هللا عليه و سب

م رمضان إن شاء تركه ال أنه عاشوراء بعد نزول فرض صو

إن  كان يتركه على كل حال بل كان تركه إن شاء تركه و يصوم

 شاء صامه

 
 

 حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد هللا - 2082

ل أخبرنا نافع عن ابن عمر قال : كان عاشوراء يوم يصومه أه

ه و الجاهلية فلما نزل رمضان سئل رسول هللا صلى هللا علي

 لم عنه فقال : يوم من أيام هللا فمن شاء صامه و من شاءس

 تركه
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ر و اب : ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبب

توهم أن األمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم 

رمضان قال أبو بكر : خبر عمار بن ياسر : أمرنا بصوم 

في  ر به خرجتهعاشوراء قبل أن ينزل رمضان فلما نزل لم نؤم

 كتاب الزكاة

 
 

بن  حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شيبان - 2083

ن عبد الرحمن النحوي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر ب

أن  أبي ثور عن جابر بن سمرة قال : كنا نصوم عاشوراء قبل

ثنا يفرض رمضان و كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يح

ول هللا ا عليه فلما افترض رمضان لم يحثنا رسعليه و يتعهدن

 صلى هللا عليه و سلم و لم يتعهدنا عليه و كنا نفعله

اسر و ال أبو بكر : خبر جابر بن سمرة مبني بخبر عمار بن يق

فيه داللة على أنهم قد كانوا يصومون عاشوراء بعد نزول 

فرض رمضان كخبر ابن عمر و عائشة : فمن شاء صامه و 

لم يصمهمن شاء   

ى ال أبو بكر : سألني مسدد ـ و هو بعض أصحابنا ـ عن معنق

 عليه خبر عمار بن ياسر فقلت له مجيبا له : إن النبي صلى هللا

 و سلم إذ أمر أمته بأمر مرة واحدة لم يجب أن يكون األمر بذلك

ن في كل سنة و ال في كل وقت ثان و كان ما أمر به في وقت م

ذلك الشيء إن كان األمر أمر فرض  األوقات فعلى أمته فعل

 فالفرض واجب عليهم أبدا حتى يخبر في وقت ثان أن ذلك

ة الفرض ساقط عنهم و إن كان األمر أمر ندب و إرشاد و فضيل

ي وقت كان ذلك الفعل فضيلة أبدا حتى يزجرهم عن ذلك الفعل ف
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قت ثان و ليس سكته في الوقت الثاني بعد األمر به في الو

 فرضا إن كان أمرهم في االبتداء أمر فرض و ال األول يسقط

بطل كان سكوته في الوقت الثاني عن األمر بأمر الفضيلة ما ي

ذا أمر أن يكون ذلك الفعل في الوقت الثاني فعل فضيلة ألنه إ

بالشيء مرة كفى ذلك األمر إلى األبد إال أن يأمره بضده و 

عن هذه السكت ال يفسخ األمر هذا معنى ما أجبت السائل 

ت المسألة و لعلي زدت في الشرح في هذا الموضع على ما أجب

 السائل في ذلك الوقت
 
 

-------------------------------------  
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راء اب : علة أمر النبي صلى هللا عليه و سلم بصيام عاشوب

ولى ذهبنا في معنى ] أبعد مقدمة المدينة و الدليل على صحة م

[ ضد مذهب من يدعى ما ال يحسنه من العلم فزعم أنه غير 

ن جائز أن يقال : فالن أولى بفالن من فالن إال أن يكون لفال

 أيضا والية و لو كان على ما زعم كان اليهود أولياء موسى و

 المسلمون أولى به منهم
 
 

ا أبو أخبرنحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا هشيم  - 2084

ي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما قدم النب

راء صلى هللا عليه و سلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشو

ى و فسئلوا عن ذلك فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر هللا فيه موس

 بني إسرائيل على فرعون و نحن نصومه تعظيما له فقال
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م و نحن أولى بموسى منك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :

 أمر بصيامه

بهذا  دثنا بشر بن معاذ حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشرح

 نحوه قال : فصامه و أمر بصومه

ال لنا أبو بكر : مسلم بن الحجاج كان سألني عن هذا ؟ق  

 
 

يام اب الدليل على أن أمر النبي صلى هللا عليه و سلم بصب

بدءا و ال عددا و أنه عاشوراء لم يكن بأمر فرض و إيجاب 

 كان أمر فضيلة و استحباب

 
 

ا حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثن - 2085

يونس بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن 

 معاوية : خطب بالمدينة في قدمة قدمها يوم عاشوراء فقال :

و  يهأين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول هللا صلى هللا عل

نا سلم يقول : هذا يوم عاشوراء و لم يكتب عليكم صيامه و أ

 صائم فمن أحب أن يصوم فليصم

ال أبو بكر : ال يكون لم إال ماضي ق  

 
 

ه : علق األلباني على قوله : ال يكون " لم " إال ماضي بقول 

أن  مراده وهللا أعلم أن قوله " لم يكتب عليكم صيامه " ينفي

مضى من الزمن وعليه فتحمل يكون فرض صيامه فيما 

فيه األوامر المتقدمة بصيامه على االستحباب عند المصنف . و

د بل نظر إذ يحتمل أن يكون المعنى : لم يكتب صيامه إلى األب

 هذا هو الظاهر
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ليه و شوراء و تحري النبي صلى هللا عاب : فضيلة صيام عاب

 سلم صيامه لفضله من بين األيام خال صيام رمضان

 
 

ا عبيد حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان حدثن - 2086

 هللا ـ و هو ابن أبي زياد و أتقنته منه ـ سئل ابن عباس عن

ليه صيام يوم عاشوراء فقال : ما علمت رسول هللا صلى هللا ع

صام يوما يتحرى فضله إال عاشوراء و هذا شهر  و سلم

 رمضان

 
 

مل اب : ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء و البيان أن العب

صالح الصالح يتقدم الفعل الشيء يكون بعده فيكفر العمل ال

ي الذنوب تكون بعد العمل الصالح ال كما يتوهم من خالفنا ف

تقدم ر جائز أن يتقديم كفارة اليمين قبل الخنث و زعم أنه غي

 المرء عمال صالحا يكفر ذنبا يكون بعده
 
 

-------------------------------------  
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الن حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غي - 2087

 ـ و هو ابن جرير ـ حدثنا عبد هللا بن معبد ـ هو الزماني ـ عن

يام ي قتادة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : صأب
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بله و يوم عاشوراء إني ألحسب على هللا أن يكفر السنة التي ق

لتي قبله صيام يوم عرفة فإني ألحسب على هللا أن يكفر السنة ا

 و التي بعده

يام ال أبو بكر : فإن النبي صلى هللا عليه و سلم قد أعلم صق

عمل نة التي قبله و التي بعده فدل أن اليوم عرفة يكفر الس

كفر السنة الصالح قد يتقدم الفعل فيكون العمل الصالح المتقدم ي

 التي تكون بعده
 
 

اب : استحباب ترك األمهات إرضاع األطفال يوم عاشوراء ب

لد بن تعظيما ليوم عاشوراء إن صح الخبر فإن في القلب من خا

 ذكوان

 
 

ل بن عفراء قالت : أرسل رسو عن الربيع بنت معوذ - 2088

مدينة هللا صلى هللا عليه و سلم إلى قرى األنصار التي حول ال

 من كان أصبح صائما فليتم صومه و من كان أصبح مفطرا

لصغار و فليتم بقية يومه فكنا بعد نصومه و نصوم صبياننا ا

ى نذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بك

ه إياه حتى يكون عند اإلفطار أحدهم أعطينا  

 
 

من طريق خالد  137 -قال األعظمي : رواه مسلم في الصيام  

 بن ذكوان ولم يذكر ابن خزيمة اإلسناد

باب نبيه : ترجم المصنف على هذا الباب بقوله " باب استحت

ترك األمهات إرضاع األطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم 

ب من خالد بن ذكوان "عاشوراء إن صح الخبر فإن في القل  

قد علق األلباني بقوله " هذا جرح مبهم فال يقبل ال سيما وف
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 وثقه جمع وحسبه أن الشيخين قد احتجا به

 
 

نا قال أبو بكر : رواه أبو المطرف بن أبي الوزير حدث - 2089

قلت  غليلة بنت أمينة أمة هللا ـ و هي بنت رزينة ـ قالت : قالت

راء ؟ صلى هللا عليه و سلم في عاشو ألمي : أسمعت رسول هللا

فعل قالت : كان يعظمه و يدعو برضعائه و رضعاء فاطمة فيت

 في أفواههم و يأمر أمهاتهن أال يرضعن إلى الليل 

 
 

قال األلباني : إسناده ضعيف   

 
 

-------------------------------------  
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حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو المطرف بن أبي  - 2090

 الزبير ـ و هذا من ثقات أهل الحديث و حدثنا محمد بن يحيى

كية : حدثنا مسلمة ابن إبراهيم حدثنا عليلة بنت الكميت العت

ال : و قالت : سمعت أمي أمينة بمثله و زاد : فكان هللا يكفيهم ق

ينةم يقال لها : رزكانت أمها خادمة النبي صلى هللا عليه و سل  

 
 

اب : األمر بصيام يوم عاشوراء إن أصبح المرء غير ناو ب

النبي  للصيام غير مجمع على الصيام من الليل و الدليل على أن

مع صلى هللا عليه و سلم إنما أراد بقوله : ال صيام لمن ال يج

 الصيام من الليل صوم الواجب دون صوم التطوع
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ا ياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنحدثنا أبو هاشم ز - 2091

رج حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي األنصاري قال : خ

فقال :  علينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في يوم عاشوراء

ال : أصمتم يومكم هذا ؟ فقال بعضهم : نعم و قال بعضهم : ال ق

فأتموا بقية يومكم هذا و أمرهم أن يؤذنوا أهل العروض أن 

بقية يومهم ذلك يتموا   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

يوم اب : األمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بب

 عاشوراء قبل أن يطعم و الفرق في الصوم بين عاشوراء و

بين غيره إذ صوم بعض يوم ال يكون صوما في غير يوم 

عاشوراء لما خص النبي صلى هللا عليه و سلم به يوم 

م اء فأمر بصوم بعض ذلك اليوم و إن كان المرء قد طععاشور

 أول النهار
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ن أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا يزيد ب - 2092

 هللا عبيد حدثنا سلمة ـ و هو ابن األكوع ـ : أن رسول هللا صلى

 عليه و سلم قال لرجل من أسلم : أذن في قومك ـ أو في الناس

 ـ يوم عاشوراء : أن من أكل فليصم بقية يومه و من لم يكن

 أكل فليصم
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 خبر أبي سعيد الخدري و محمد بن صيفي و عبد هللا - 2093

بن المنهال الخزاعي عن عمه و أسماء بن حارثة و بعجة بن 

ه و كلهم : عن النبي صلى هللا عليعبد هللا الجهني عن أبيه 

 سلم بهذا المعنى و قد خرجته في كتاب الكبير

 
 

م حدثنا أبو موسى حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاص - 2094

 أخبرنا عمر بن محمد حدثنا سالم عن ابن عمر : أن رسول هللا

صمه صلى هللا عليه و سلم قال : اليوم عاشوراء فمن شاء فلي

 و من شاء فليفطر

بر عائشة و معاوية من هذا البابخ  

 
 

فة اب : األمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالب

 لفعل اليهود في صوم عاشوراء
 
 

برنا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مسدد حدثنا هشيم أخ - 2095

 ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس

عليه و سلم : صوموا يوم قال : قال رسول هللا صلى هللا 

 عاشوراء و خالفوا اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما 

 
 

وخالفه  قال األلباني : إسناده ضعيف لسوء حف  ابن أبي ليلى 

ند عطاء وغيره فرواه عن ابن عباس موقوفا وسنده صحيح ع

 الطحاوي والبيهقي
 
 

-------------------------------------  
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[   291صفحة  - 3زيمة    ] جزء صحيح ابن خ   

 
 

ي اب : استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبب

 صلى هللا عليه و سلم

 
 

نا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدث - 2096

معاوية بن عمرو حدثنا الحكم بن األعرج قال : سألت ابن 

سألته عباس و هو في المسجد الحرام و هو متوسد رداءه ف

ن عن صيام عاشوراء فقال : اعدد فإذا أصبحت يوم التاسع م

 المحرم فأصبح صائما قال : قلت : أكذاك كان محمد صلى هللا

 عليه و سلم يصوم ؟ قال : كذاك كان يصوم

 
 

ر حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن حاجب بن عم - 2097

معن الحكم بن األعرج : بمثله و هو متوسد رداءه في زمز  

 
 

ثنا حدثنا عبدة بن عبد هللا أخبرنا يزيد بن هارون حد - 2098

 شعبة عن حاجب بن عمر عن الحكم بن األعرج عن ابن عباس

: في يوم عاشوراء قال : هو يوم التاسع قلت : كذلك صام 

 محمد صلى هللا عليه و سلم ؟ 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

مجمل  ذنوب بلف  خبراب : فضل صوم يوم عرفة و تكفير الب

 غير مفسر
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 قال أبو بكر : خبر أبي قتادة : عن النبي صلى هللا - 2099

مقبلة عليه و سلم صوم عرفة يكفر السنة الماضية و السنة ال

 أمليته في باب صوم عاشوراء
 
 

لنهي اب : ذكر خبر روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم في اب

 عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر

 
 

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

 

[   292صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

سى حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن مو - 2100

لى ابن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول هللا ص

عيدنا  هللا عليه و سلم : يوم عرفة و يوم النحر و أيام التشريق

اإلسالم و هي أيام أكل و شربأهل   

دثنا أبو عمار حدثنا سعيد بن سالم عن موسى بن علي ح

 اللخمي بمثل حديث وكيع 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

هما و اب : ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتب

يوم  الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما كره صوم

غيره و فيه ما دل على أن قوله صوم يوم  عرفة بعرفات ال

رفاتعرفة يكفر السنة الماضية و السنة المستقبلة بغير ع  
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دحية  حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داوود حدثنا أبو - 2101

حوشب بن عقيل الجرمي حدثنا العبدي عن عكرمة عن أبي 

م هريرة قال : نهى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن صو

عرفة بعرفات يوم   

 
 

ن قال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي ب 

 حرب قال ابن معين وأبو حاتم : ال أعرفه

 
 

ي صلى اب : استحباب اإلفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبب

م هللا عليه و سلم و تقويا بالفطر على الدعاء إذ الدعاء يو

 عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله

 
 

ن حدثنا بشر بن معاذ العقدي حدثنا حماد ـ يعني اب - 0221

 زيد ـ حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل

لبن : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أفطر بعرفة أتي ب

 فشرب 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   293صفحة  - 3] جزء  صحيح ابن خزيمة      

 
 

الحجة اب ذكر إفطار النبي صلى هللا عليه و سلم في عشر ذيب  
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 حدثنا محمد بن العالء بن كريب حدثنا أبو خالد عن - 2103

عن  األعمش ح و حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان

األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة : أن رسول هللا 

يه و سلم لم يصم العشرصلى هللا عل  

لى قال أبو بكر في حديثه : قالت : قال ما رأيت رسول هللا ص و

 هللا عليه و سلم صائما في العشر قط

 
 

لها  اب : ذكر علة قد كان النبي صلى هللا عليه و سلم يتركب

بعض أعمال التطوع و إن كان يحث عليها و هي خشية أن 

سلم ما  ى هللا عليه ويفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صل

 خفف على الناس من الفرائض

 
 

 حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا - 2104

يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول 

له هللا صلى هللا عليه و سلم يترك العمل و هو يحب أن يفع

لى خشية أن يستنن به فيفرض عليهم و كان يحب ما خف ع

من الفرائضالناس   

 
 

 اب : استحباب صوم يوم و إفطار يوم و اإلعالم بأنه صومب

 نبي هللا داوود صلى هللا عليه و سلم
 
 

ين حدثنا محمد بن أبان حدثنا ابن فضيل حدثنا حص - 2105

 عن مجاهد عن عبد بن عمرو قال : كنت رجال مجتهدا فزوجني

نعم  ت :أبي ثم زارني فقال للمرأة : كيف تجدين بعلك ؟ فقال
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ال : الرجل من رجل ال ينام و ال يفطر قال : فوقع بي أبي ثم ق

ا زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها فلم أبال ما قال لي مم

 أجد من القوة و االجتهاد إلى أن بلغ ذلك رسول هللا صلى هللا

م و عليه و سلم فقال : لكني أنام و أصلي و أصوم و أفطر فن

هللا  هر ثالثة أيام فقلت : يا رسولصل و أفطر و صم من كل ش

ما أنا أقوى من ذلك قال : فصم صوم داوود صم يوما و أفطر يو

لك و اقرأ القرنن في كل شهر قلت : يا رسول هللا أنا أقوى من ذ

ليه قال : اقرأه في خمس عشرة قلت : يا رسول هللا صلى هللا ع

و سلم أنا أقوى من ذلك قال حصين فذكر لي منصور عن 

لم : اهد أنه بلغ سبعا ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سمج

نتي إن لكل عمل شرة و لكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى س

بد فقد اهتدى و من كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فقال ع

لم هللا : ألن أكون قبلت رخصة رسول هللا صلى هللا عليه و س

د لي وأنا اليوم شيخ قأحب إلي من أن يكون لي مثل أهلي و ما

ى كبرت و ضعفت و أكره أن أترك ما أمرني به رسول هللا صل

 هللا عليه و سلم 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري   

 
 

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

 

[   294صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ه إلى أفضل الصيام و أحباب اإلخبار بأن صوم يوم و فطر يوم ب

 هللا و أعدله
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حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد أملى من أصله  - 2106

اض حدثني أبي حدثنا شعبة عن زياد بن الفياض عن أبي عي

ه و عن عبد هللا بن عمرو قال : أتيت رسول هللا صلى هللا علي

جر سلم فسألته عن الصوم فقال : صم يوما من كل شهر و لك أ

كل  قلت : إني أطيق أكثر من ذلك فقال : صم يومين من ما بقي

م شهر و لك أجر ما بقي قال : إني أطيق أكثر من ذلك قال : ص

ال : ثالثة أيام ولك أجر ما بقي قلت : إني أطيق أكثر من ذلك ق

ك صم أربعة أيام و لك أجر ما بقي قال : إني أطيق أكثر من ذل

وم : إن أحب الصيام ص فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

 داوود كان يصوم يوما و يفطر يوما

 
 

-------------------------------------  
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 قال أبو بكر : في خبر أبي سلمة عن عبد هللا بن - 2107

 عمرو : صم صيام داوود فإنه أعدل الصيام عند هللا

 بن ي ثابت عن أبي العباس عن عبد هللافي خبر حبيب بن أب و

 عمرو :

 
 

ـ : أفضل الصيام صوم داوود خرجت طرق هذه  - 2108

 األخبار في كتاب الكبير
 
 

بر أن اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما خب

يوم  صيام داوود أعدل الصيام و أفضله و أحبه إلى هللا إذ صائم
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و ال  ح  نفسه و عينه و أهله أيام فطرهمفطر يوم يكون مؤديا ل

 يكون مضيعا لح  نفسه و عينه و أهله
 
 

عني حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم أخبرنا محمد ـ ي - 2109

ابن بكر ـ و حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قاال : 

أخبرنا ابن جريج قال : سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس 

:  بد هللا بن عمرو بن العاص يقولالشاعر أخبره أنه سمع ع

ل قال : بلغ النبي صلى هللا عليه و سلم أني أسرد و أصلي اللي

و إما أرسل إليه و إما لقيه فقال : ألم أخبر أنك تصوم و ال 

فسك حظا و تفطر و تصلي الليل ؟ فال تفعل فإن لعينيك حظا و لن

ما ألهلك حظا فصم و أفطر و صل و نم و صم كل عشرة أيام يو

قال  و لك أجر تسعة قال : فإني أجدني أقوى لذلك يا رسول هللا

 : فصم صيام داوود قال : و كيف كان داوود يصوم يا رسول

قال  هللا ؟ قال : كان يصوم يوما و يفطر يوما و ال يفر إذا القى

: من لي بهذه يا نبي هللا ؟ قال عطاء : فال أدري كيف ذكر 

ن صام  عليه و سلم : ال صام مصيام األبد فقال النبي صلى هللا

 األبد

وم ذا حديث البرساني و في حديث عبد الرزاق قال : إني أصه

 أسرد و قال : فإما أرسل إلي و قال : إني أجدني أقوى من ذلك
 
 

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

 

[   296صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

داوود كان من أعبد الناس إذا كان  اب : ذكر الدليل على أنب
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 صومه ما ذكرنا

 
 

ن حدثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة ب - 2110

بد عمار حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة ابن ع

 الرحمن حدثنا عبد هللا بن عمرو بن العاص قال : أرسل إلي

وم الليل ك تقرسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال : ألم أخبر أن

لى هللا وتصوم النهار فذكر الحديث بطوله و قال : فقال النبي ص

وم عليه و سلم : صم صوم داوود فإنه كان أعبد الناس كان يص

لعمر يوما و يفطر يوما ثم قال : إنك ال تدري لعله أن يطول بك ا

 فلوددت أني كنت قبلت الرخصة التي أمرني بها رسول هللا

لمصلى هللا عليه و س  

ت دثنا أبو موسى حدثنا أبو الوليد حدثنا عكرمة قال : سمعح

لمعبد هللا بن عمرو بن العاص عن النبي صلى هللا عليه و س  

 
 

وم اب : ذكر تمني النبي صلى هللا عليه و سلم استطاعة صب

 يوم و إفطار يومين
 
 

نا حدثنا أحمد بن عبدة أنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ حدث - 2111

تادة رير حدثنا عبد هللا بن معبد الزماني عن أبي قغيالن بن ج

بمن  قال : قال عمر لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم : فكيف

يصوم يومين و يفطر يوما قال : و يطيق ذلك أحد ؟ قال : 

د فكيف بمن يصوم يوما و يفطر يوما ؟ قال : ذاك صوم داوو

أني  ددتقال : فكيف بمن يصوم يوما و يفطر يومين ؟ قال : و

 طوقت ذلك 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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وم اب : فضل الصوم في سبيل هللا و مباعدة هللا المرء يصب

جمل غير يوما في سبيل هللا عن النار سبعين خريفا بذكر خبر م

 مفسر

 
 

بد حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد ـ يعني ابن ع - 2112

اش هللا ـ عن سهيل و هو ابن أبي صالح عن النعمان بن أبي عي

هللا  األنصاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول هللا صلى

 بذلك عليه و سلم : ال يصوم يوما عبد في سبيل هللا إال باعد هللا

 اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا
 
 

يل اب : ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدلب

هللا  على أن يصوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل هللا إنما باعد

 صائمه به عن النار أنه إذا صامه ابتغاء وجه هللا إذ هللا جل و

 عال ال يقبل من األعمال إال ما كان له خالصا

 
 

ا اج بن منهال حدثنحدثنا محمد بن يحيى حدثنا حج - 2113

ن حماد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش ع

ما  أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال :

عد هللا من عبد يصوم يوما في سبيل هللا ابتغاء وجه هللا إال با
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 وجهه وبين النار سبعين خريفا 

 
 

لصحيحقال األلباني : إسناده صحيح رجاله رجال ا   

 
 

ال اب : فضل اتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوب

 فيكون كصيام السنة كلها
 
 

ن حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد العزيز ـ يعني اب - 2114

محمد الداروردي ـ عن صفوان بن سليمان و سعد بن سعيد 

 عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب األنصاري قال : قال رسول هللا

ام من و سلم : من صام رمضان ثم أتبعه ستة أي صلى هللا عليه

 شوال فكأنما صام الدهر

 
 

-------------------------------------  
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ا أعلم اب : ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنمب

 دهر إذأن صيام رمضان و ستة أيام من شوال يكون كصيام ال

 هللا عز و جل جعل الحسنة بعشر أمثالها أو يزيد إن شاء هللا

 جل و عز

 
 

ن بن حدثنا سعيد بن عبد هللا بن عبد الحكم و الحسي - 2115

حدثنا  نصر بن المبارك المصريان قاال : حدثنا يحيى بن حسان

ء يحيى بن حمزة عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسما
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ال : ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قالرحبي عن ثوبان : أ

ذلك صيام رمضان بعشرة أشهر و صيام الستة أيام بشهرين ف

 صيام السنة يعني رمضان و ستة أيام بعده 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ومهما اب : استحباب صوم االثنين و يوم الخميس و تحري صب

 اقتداء بفعل النبي صلى هللا عليه و سلم
 
 

دثنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ح - 6211

ع عن يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن راف

ه و سواء الخزاعي عن عائشة قالت : كان النبي صلى هللا علي

 سلم يصوم يوم االثنين و الخميس 

 
 

قال األلباني : حديث صحيح لغيره   

 
 

يه و سلم النبي صلى هللا عل اب : استحباب صوم يوم االثنين إذب

ليه و ولد يوم االثنين و فيه أوحي إليه و فيه مات صلى هللا ع

 سلم

 
 

د حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قاال : حدثنا محم - 2117

د بن ابن جعفر حدثنا شعبة ح و حدثنا بندار أيضا حدثنا محم

ر ا جعفجعفر حدثنا عبد األعلى حدثنا سعيد عن قتادة ح و حدثن

ن بن محمد حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون كلهم عن غيالن ب

 جرير عن عبد هللا بن معبد الزماني ـ يعني عن أبي قتادة
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ه و األنصاري ـ قال : بينما نحن عند رسول هللا صلى هللا علي

ن ؟ قال : سلم أقبل عليه عمر فقال : يا نبي هللا صوم يوم االثني

ا حديث قتادةيوم ولدت فيه و يوم أموت فيه هذ  

سلم  في حديث وكيع : سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه و و

 و لم يذكر عمر و قال : فيه ولدت و فيه أوحي إلي

 
 

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

 

[   299صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لم و حديث شعبة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و س - 2118

س عن صومه فغضب و سئل عن صوم االثنين و الخمي سئل

قال :  قال : ذاك يوم ـ يعني االثنين ـ ولدت فيه و بعثت فيه أو

 أنزل علي فيه

في حديث شعبة : سمع عبد هللا بن معبد الزماني و  

 
 

ن اب : في استحباب صوم يوم االثنين و الخميس أيضا ألب

 األعمال فيهما تعرض على هللا عز و جل
 
 

محمد  حدثنا سعيد بن أبي يزيد وراق الفريابي حدثنا - 1921

ثني ابن يوسف حدثني أبو بكر بن عياش عن عمر بن محمد حد

 شرحبيل بن سعد عن أسامة قال : كان رسول هللا صلى هللا

عليه و سلم يصوم االثنين و الخميس و يقول : إن هذين 

 اليومين تعرض فيهما األعمال 
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اده ضعيف لكن يشهد له ما بعدهقال األلباني : إسن   

 
 

لك حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أن ما - 2120

ان بن أنس أخبره عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السم

 عن أبي هريرة : عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال :

م تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم االثنين و يو

اء لكل مؤمن إال عبد بينه و بين أخيه شحن الخميس فيغفر

 فيقول : اتركوا أو ارجئوا هذين حتى يفيئا

 ال أبو بكر : هذا الخبر في مؤطأ مالك موقوف غير مرفوع وق

 هو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح

 
 

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

 

[   300صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

فضل صوم يوم واحد من كل شهر و إعطاء هللا عز و اب : ب

جل صائم يوم واحد من الشهر مع الدليل على أن هللا لم يرد 

 أنه ال يعطى {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها  }بقوله : 

 بالحسنة الواحدة أكثر من عشر أمثالها إذ النبي المصطفى

 ن هللاصلى هللا عليه و سلم المبين عنه عز و جل قد أعلم أ

 يعطي بصوم يوم واحد جزاء شهر تام
 
 

أبي  حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني - 2121

 بن حدثنا شعبة عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد هللا

ه عن عمرو قال : أتيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فسألت
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 الصوم فقال : صم يوما من الشهر و لك أجر ما بقي
 
 

اب األمر بصوم ثالثة أيام من كل شهر استحبابا ال إيجاباب  

 
 

نا حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدث - 2122

محمد ـ و هو ابن أبي حرملة ـ عن عطاء بن يسار عن أبي ذر 

اني قال : أوصاني خليلي بثالث ال أدعهن إن شاء هللا أبدا أوص

ن كل ثالثة أيام م بصالة الضحى و بالوتر قبل النوم و بصوم

 شهر

 
 

حدثنا بشر بن هالل الصواف حدثنا عبد الوارث ـ  - 2123

 يعني ابن سعيد العنبري ـ عن أبي التياح عن أبي عثمان

لى النهدي عن أبي هريرة قال : أوصاني خليلي أبو القاسم ص

تر هللا عليه و سلم بثالث : صوم ثالثة أيام من كل شهر و الو

لضحىقبل النوم و ركعتي ا  

 
 

 اب : ذكر الدليل على أن األمر بصوم الثالث من كل شهر أمرب

 ندب ال أمر فرض
 
 

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

 

[   301صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

سألة قال أبو بكر : في خبر طلحة بن عبيد هللا : في م - 2124

ه النبي ن اإلسالم قال فياألعرابي النبي صلى هللا عليه و سلم ع
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؟  صلى هللا عليه و سلم : و صوم رمضان قال : هل علي غيره

 قال : ال إال أن تطوع
 
 

و  حدثنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أخبرنا أبي - 2125

عيد بن شعيب قاال : أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن س

دثه : أن أبي هند أن مطرفا ـ من بني عامر بن صعصعة ـ ح

مطرف :  عثمان بن أبي العاص الثقفي دعا له بلبن يسقيه فقال

قول : إني صائم فقال : سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم ي

الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال و سمعت رسول 

ثة أيام هللا صلى هللا عليه و سلم يقول : صيام حسن صيام ثال

 من الشهر 

 
 

سناده صحيحقال األعظمي : إ   

 
 

ل اب : ذكر تفضل هللا عز وجل على الصائم ثالثة أيام من كب

اشهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثاله  

 
 

الن حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد حدثنا غي - 2126

و  بن جرير حدثنا عبد هللا بن معبد الزماني عن أبي قتادة ح

بن  محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن غيالنحدثنا بندار حدثنا 

اري : جرير سمع عبد هللا بن معبد الزماني عن أبي قتادة األنص

من  أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : صوم ثالثة أيام

 كل شهر صوم الدهر

ذا لف  حديث شعبةه  

في حديث حماد بن زيد : صوم ثالثة أيام من كل شهر و  و

This file was downloaded from QuranicThought.com



ا صيام الدهر كلهرمضان إلى رمضان فهذ  

 ال أبو بكر : أخبار أبي هريرة و عبد هللا بن عمرو في هذاق

 المعنى خرجه في كتاب الكبير

ال : وفي خبر أبي سلمة عن عبد هللا بن عمرو : فإن كل ق

بر حسنة بعشر أمثالها فإن ذاك صيام الدهر كله و كذاك في خ

من  } أبي عثمان عن أبي ذر قال : و تصديق ذلك في كتاب هللا

{جاء بالحسنة فله عشر أمثالها   

 
 

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

 

[   302صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

يض اب استحباب صيام هذه األيام الثالثة من كل شهر أيام البب

 منها

 
 

ن حدثنا عبد الجبار بن عبد األعلى حدثنا سفيان ع - 2127

ن مولى نل طلحة عن موسى بن طلحة عن محمد بن عبد الرحم

 ابن الحوتكية قال : قال عمر : من حاضرنا يوم القاحة ؟ قال

ب و أبو ذر : أنا شهدت النبي صلى هللا عليه و سلم أتي بأرن

ا قال مرة : جاء أعرابي بأرنب فقال الذي جاء بها : إني رأيته

قال فكأنها تدمى فكان النبي صلى هللا عليه و سلم يأكل منها 

ه لهم : كلوا فقال رجل : إني صائم قال : و ما صومك ؟ فأخبر

ام قال : فأين أنت عن البيض الغر ؟ قال : و ما هن ؟ قال : صي

ثالثة أيام من كل شهر ثالث عشرة و أربع عشرة و خمس 

 عشرة
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ن حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثني عمر بن عثمان ب و

حوتكية عن أبي ذر موهب عن موسى بن طلحة عن ابن ال

 بمثله

و  ال أبو بكر : قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبيرق

ون بينت أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم د

 قصة األرنب و روى عن ابن الحوتكية القصتين جميعا 
 
 

ال  -د واسمه يزي -قال األلباني : إسناده ضعيف ابن الحوتكية  

ثالثة هبي لكن الجملة األخيرة منه في صيام اليعرف كما قال الذ

 أيام صحيح يشهد له ما بعده
 
 

حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن  - 2128

:  سليمان األعمش عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال

ليه و سمعت أبا ذر بالربذه قال : قال لي رسول هللا صلى هللا ع

 م ثالث عشرة و أربع عشرة وسلم : إذا صمت من الشهر فص

 خمس عشرة 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

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

 

[   303صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب : إباحة صوم هذه األيام الثالثة من كل شهر أول الشهر ب

 مبادرة يصومها خوف أن ال يدرك المرء صومها أيام البيض
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ان حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داوود حدثنا شيب - 2129

ابن عبد الرحمن النحوي عن عاصم عن زر عن عبد هللا : عن 

غرة  النبي صلى هللا عليه و سلم أنه كان يصوم ثالثة أيام من

 كل شهر و يكون من صومه يوم الجمعة

عن  ال أبو بكر : هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمانق

ول بي هريرة : أوصاني خليلي بثالث : صوم ثالثة أيام من أأ

 الشهر و أوصى بذلك أبا هريرة و يصوم أيضا أيام البيض

فيجمع صوم ثالثة أيام من الشهر مع صوم أيام البيض و 

وم يحتمل أن يكون معنى فعله و ما أوصى به أبو هريرة من ص

الثة صوم الث الثالثة أيام من أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل

  أيام البيض إما لعلة من مرض أو سفر أو خوف نزول المنية

 
 

هو قال األلباني : إسناده حسن للخالف المعروف في عاصم و 

 ابن بهدلة
 
 

قام اب ذكر الدليل على أن صوم ثالثة أيام من كل شهر يقوم مب

ه صيام الدهر كان صوم الثالثة أيام من أول الشهر أو من وسط

ن ره قال أبو بكر : في خبر أبي سلمة عن عبد هللا بأو من نخ

 عمرو فإن كل حسنة بعشر أمثالها

 
 

عني فحدثنا محمد بن األعلى الصنعاني حدثنا خالد ـ ي - 2130

 ابن الحارث ـ حدثنا شعبة عن يزيد ـ و هو الرشك ـ عن معاذة

م قالت : سألت عائشة أكان رسول هللا صلى هللا عليه و سل

ت : هر أو من كل شهر ثالثة أيام ؟ قالت : نعم قاليصوم من الش
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 من أيه ؟ قالت : لم يكن ببالي من أيه صام 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   304صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ذا اب : ذكر إيجاب هللا عز و جل الجنة للصائم يوما واحدا إب

 جمع مع صومه صدقة و شهود جنازة و عيادة مريض

 
 

ثنا حدثنا العباس بن يزيد البحراني أملى ببغداد حد - 2131

بي مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أ

بح هريرة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : من أص

م : من أطعم منك منكم اليوم صائما ؟ فقال أبو بكر : أنا فقال

وم اليوم مسكينا ؟ قال أبو بكر : أنا فقال : من تبع منكم الي

بو جنازة ؟ فقال أبو بكر : أنا قال : من عاد منكم مريضا ؟ قال أ

عت بكر : أنا فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ما اجتم

 هذه الخصال قط في رجل إال دخل الجنة

إليمان جنس الذي بينت في كتاب اال أبو بكر : هذا الخبر من الق

ال هللا فلو كان في قوله صلى هللا عليه و سلم : من قال : ال إله إ

ن دخل الجنة داللة على أن جميع اإليمان قول ال إله إال هللا لكا

في هذا الخبر داللة على أن جميع اإليمان صوم يوم و إطعام 

ذه له مسكين و شهود جنازة و عيادة المريض لكن هذه فضائل

 األعمال ال كما يدعي من ال يفهم العلم و ال يحسنه
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تقدم  اب : في صفة صوم النبي صلى هللا عليه و سلم خال ماب

 ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر

 
 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا  - 2132

ان الجريري عن عبد هللا بن شقيق قال : سألت عائشة : هل ك

 إال أن  صلى هللا عليه و سلم يصلي الضحى ؟ قال : الرسول هللا

ه و يجيء من مغيبه و سألتها هل كان رسول هللا صلى هللا علي

ير سلم يصوم شهرا تاما ؟ قالت : ال و هللا ما صام شهرا تاما غ

نه و رمضان حتى مضى لسبيله و ما مضى شهر حتى يصيب م

ى هللا ول هللا صلما أفطره حتى يصيب منه و سألتها هل كان رس

 عليه و سلم يصلي مع السحر ؟ قالت : ال و ال المصلين

ال أبو بكر : تعني الذين يصلون بالليل الكثيرق  

 
 

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

 

[   305صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ليل اب : ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها و الدب

م لى أن عائشة إنما أرادت : النبي صلى هللا عليه و سلم لع

يصم شهرا تاما غير رمضان شهر شعبان الذي كان يصل 

مة و صومه بصوم رمضان قال أبو بكر : قد أمليت خبر أبي سل

عبان عائشة في مواصلة النبي صلى هللا عليه و سلم صوم ش

 برمضان
 
 

ر قاال بحر بن نصحدثنا الربيع بن سليمان المرادي و  - 2133
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: حدثنا ابن وهب حدثنا أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن 

ة إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه سأل عائش

صوم عن صيام رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالت : كان ي

 حتى نقول : ال يفطر و يفطر حتى نقول : ال يصوم و كان

 يصوم شعبان أو عامة شعبان
 
 

اب : ذكر ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر و إفطار أيام ب

 متتابعة بعدها من الشهر

 
 

عفر حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن ج - 2134

 ح و حدثنا أبو موسى حدثنا خالد ـ يعني بن الحارث ـ قاال :

ى حدثنا حميد قال : سئل أنس بن مالك : عن صوم النبي صل

ه ال فقال : كان يصوم من الشهر حتى نرى أن هللا عليه و سلم

ريد يريد يفطر منه شيئا و يفطر من الشهر حتى نرى أنه ال ي

إال  يصوم منه شيئا و كنت ال تشاء أن تراه من الليل مصليا

 رأيته و ال نائما إال رأيته

ذا حديث إسماعيل بن جعفره  

لى في حديث خالد بن الحارث : سئل أنس عن صالة النبي ص و

 هللا عليه و سلم و صومه تطوعا

 
 

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

 

[   306صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

أخبرنا ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال : و  - 2135
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شة أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائ

تى  عليه و سلم يصوم حأنها قالت : كان رسول هللا صلى هللا

أعرف عنه و يفطر حتى أقول : ما هو بصائم و كان أكثر 

 صيامه في شعبان 

 
 

قال األلباني : إسناده حسن لذاته صحيح لغيره   

 
 

اب : ذكر ما أعد هللا جل و عال في الجنة من الغرف لمداوم ب

بن  صيام التطوع إن صح الخبر فإن في القلب من عبد الرحمن

حاق يبة الكوفي و ليس هو بعبد الرحمن بن إسإسحق أبي ش

الملقب بعباد الذي روى عن سعيد المقبري و الزهري و 

غيرهما هو صالح الحديث مدني سكن واسط ثم انتقل إلى 

البصرة و لست أعرف ابن معانق و ال أبا معانق الذي روى 

 عنه يحيى بن أبي كثير

 
 

إسحاق أبي  قال أبو بكر : أما خبر عبد الرحمن بن - 2136

نا عبد شيبة فإن ابن المنذر حدثنا قال : حدثنا ابن فضيل حدث

الرحمن ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال : قال 

ى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إن في الجنة لغرفا ير

ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها فقام أعرابي فقال : 

هي لمن قال طيب الكالم و أطعم  يا رسول هللا لمن هي ؟ قال :

 الطعام و أدام الصيام و قام هلل بالليل و الناس نيام 
 
 

فقال األعظمي : إسناده ضعيف عبد الرحمن بن إسحاق ضعي   
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و أما خبر يحي بن أبي كثير قال الحسن بن مهدي  - 2137

بي حدثنا قال : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أ

 معانق أو أبي مالك األشعري قال : قال رسول هللا كثير عن ابن

ها صلى هللا عليه و سلم : إن في الجنة لغرفة قد يوكل ظاهر

من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدها هللا لمن أطعم الطعام و 

 ألين الكالم و تابع الصيام و صلى بالليل و الناس نيام 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن لغيره   

 
 

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

 

[   307صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب ذكر صالة المالئكة عند أكل المفطرين عندهب  

 
 

 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا - 2138

ه أم شعبة عن حبيب بن زيد عن موالة يقال لها : ليلى عن جدت

 بيب بن زيد ـ : أن رسول هللاعمارة بنت كعب ـ يعني جدة ح

ه صلى هللا عليه و سلم دخل عليها و هي صائمة فقربت إلي

ي صلى طعاما فقال : تعالي فكلي فقالت : إني صائمة فقال النب

ة هللا عليه و سلم : الصائم إذا أكل عنده صلت عليه المالئك  

 
 

1332قال األلباني : إسناده ضعيف وبيانه في الضعيفة    

 
 

ونس حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ـ يعني ابن ي - 2139

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ـ عن شعبة عن حبيب أو حبيب األنصاري ـ شك علي ـ قال :

ب : سمعت موالة لنا يقال لها : ليلى عن جدته أم عمارة بنت كع

 بمثله سواء

 زاد حت يفرغوا أو يقضوا أكله شعبة شك قال علي : قال و

 وكيع : حبيب 

 
 

ضعيف أيضا قال األلباني : إسناده   

 
 

بن  حدثنا علي بن حجر قال : أخبرنا شريك عن حبيب - 2140

لم : زيد عن ليلى عن موالتها : عن النبي صلى هللا عليه و س

مسيالصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه المالئكة حتى ي  

 
 

اب : الرخصة في صوم التطوع و إن لم يجمع المرء على ب

سلم  ى أن النبي صلى هللا عليه والصوم من الليل و الدليل عل

وم إنما أراد بقوله : ال صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ص

 الواجب دون صوم التطوع
 
 

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

 

[   308صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا الحسن بن محمد و أبو قالبة عبد الملك بن  - 2141

عن  قاشي حدثنا روح حدثنا شعبة عن طلحة بن يحيىمحمد الر

 عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : كان رسول

هل  هللا صلى هللا عليه و سلم يحب طعامنا فجاء يوما فقال :
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 عندكم من ذلك الطعام ؟ فقلت : ال فقال : إني صائم

 
 

يه و قال أبو بكر : قد ذكرنا أخبار النبي صلى هللا عل - 2142

ه سلم في صيام عاشوراء و أمره بالصوم من لم يجمع صيام

 من الليل في أبواب صوم عاشوراء

 
 

و  اب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهارب

فيما مضى من النهار المرء ناو للصوم  

 
 

نا حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا محمد بن سعيد حدث - 2143

 ني عائشة بنت طلحة عنطلحة بن يحيى قال : قال : حدثت

عن  عائشة أم المؤمنين ح و حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع

 طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة : عن عائشة أم

م فقال المؤمنين قالت : دخل النبي صلى هللا عليه و سلم ذات يو

 : هل عندكم شيء ؟ قلنا : ال قال : فإني إذا صائم قالت : ثم

ك قلنا : يا رسول هللا أهدي لناحيس فخبأنا لجاء يوما نخر ف

 فقال : أدنيه فقد أصبحت صائما فأكل هذا حديث وكيع 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

فيه  اب ذكر الدليل على أن الفطر في صوم التطوع بعد دخولهب

ذلك اليوم خالف مذهب من رأى إيجاب إعادة  مجمعا على صوم

 صوم ذلك اليوم عليه

 
 

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

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

[   309صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا محمد بن بشار عن جعفر بن عون ح و حدثنا - 2144

 يوسف بن موسى حدثنا جعفر بن عون العمري حدثنا أبو

لى عيسى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه : أن رسول هللا ص

 مان و أبا الدرداء فجاء سلمانهللا عليه و سلم نخا بين سل

؟  يزور أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك

وم فقالت : إن أخاك ليست له حاجة في الدنيا زاد يوسف : يص

 النهار و يقوم الليل قاال : فلما جاء أبو الدرداء فرحب به و

ا : مقرب إليه طعاما فقال له : كل فقال : أولست أطعم ؟ فقال 

ل أنا بآكل حتى تأكل فأكل معه وبات عنده فلما كان نخر اللي

ال : ذهب أبو الدرداء يقوم فحبسه سلمان فلما كان عند الفجر ق

ا و قم اآلن فقاما فصليا فقال له سلمان : إن لربك عليك حق

ذي حق  لنفسك عليك حقا و ألهلك و لضيفك عليك حقا فأعط كل

: صدق  و سلم فذكر ذلك له فقال حقه فأما النبي صلى هللا عليه

 سلمان الفارسي

 
 

على أن  اب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة و الدليلب

هايشبه بما يشبهه في بعض المعاني ال في كل الشيء قد  

 
 

عن  حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا سفيان - 2145

د وأبي إسحاق عن نمير بن عريب العبسي عن مالك بن مسع

ردة قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : الغنيمة البا

 الصوم في الشتاء 
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قال األعظمي : إسناده ضعيف غير مقبول   

 
 

يه و ماع أبواب ذكر األيام و الدليل على أن النبي صلى هللا علج

ا ينهى عن الشيء و يسكت عن غيره غير مبيح لم سلم قد

م يه و سلم قد زجر عن صوسكت عنه إن النبي صلى هللا عل

نهي يوم الفطر و يوم النحر في األخبار التي رويت عنه في ال

عن صومهما و لم يكن في نهيه عن صومهما إباحة صوم أيام 

ر هذه التشريق إذ قد نهى أيضا عن صوم أيام التشريق في غي

 األخبار التي نهى فيها عن صوم يوم الفطر و يوم األضحى
 
 

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

 

[   310صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث  - 2146

ن حدثني أبي حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أبي العالية عن اب

عباس قال : شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر و أرضاهم 

الة ه و سلم قال : ال صعندي عمر أن رسول هللا صلى هللا علي

ة بعد صالة الصبح حتى تطلع الشمس و ال صالة بعد صال

العصر حتى تغرب الشمس و نهى عن صوم يومين : يوم 

 الفطر و يوم النحر

ي دثنا عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبح

 العالية عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى هللا عليه و

 سلم بمثله
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اب : النهي عن صوم أيام التشريق بداللة بتصريح نهيب  

 
 

ى حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري و محمد بن يحي - 2147

 القطعي قاال : حدثنا عبد األعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن

أمه  حكم ابن حكيم بن عباد بن حنيف عن مسعود بن الحكم عن

 سول هللاأنها حدثته قالت : كأني أنظر إلى علي على بغلة ر

قول : صلى هللا عليه و سلم البيضاء في شعب األنصار و هو ي

يست أيها الناس إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : إنها ل

 أيام صوم إنها أيام أكل و شرب 
 
 

حديث قال األلباني : إسناده حسن لوال عنعنة ابن اسحق لكن ال 

 صحيح فإن له طرقا أخرى وشواهد

 
 

عن صيام أياك التشريق بتصريح نهي اب : الزجرب  

 
 

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

 

[   311صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر - 2148

عن عاصم بن سليمان عن المطلب : قال : دعا أعرابيا إلى 

ال : ألعرابي : إني صائم فقطعامه و ذلك بعد يوم النحر فقال ا

ى هللا إني سمعت عبد هللا بن عمر يقول : سمعت رسول هللا صل

 عليه و سلم يعني ينهى عن صيام هذه األيام
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اال : أخبرني ابن عبد الحكم أن أباه و شعيبا أخبراهم ق - 2149

ولى أخبرنا الليث عن يزيد بن عبد هللا بن الهاد عن أبي مرة م

هو و عبد هللا على عمرو بن العاص و ذلك عقيل : أنه دخل 

قال الغد أو بعد الغد من يوم األضحى فقرب إليهم عمرو طعاما ف

تي عبد هللا : إني صائم فقال له عمرو : أفطر فإن هذه األيام ال

عن  كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يأمر بفطرها و ينهى

 صيامها فأفطر عبد هللا فأكل و أكلت معه 

 
 

ل األعظمي : إسناده صحيحقا   

 
 

 اب : ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لهاب

 نهي عنه
 
 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون و أبو  - 2150

داوود قاال : حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه : أن 

ا النبي صلى هللا عليه و سلم قال : من صام الدهر ما صام و م

فطر أو ال صام و ال أفطر أ  

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

ة حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علي - 2151

ن أخبرنا الجريري عن أبي العالء بن الشخير و حدثنا علي ب

 حجر حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن علية ـ عن سعيد بن أياس

ن ف عن عمراالجريري عن يزيد بن عبد هللا الشخير عن مطر

إن  بن حصين قال : قيل لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم :
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 فالنا ال يفطر نهار الدهر قال : ال صام و ال أفطر

هور ال أبو بكر : النهي عن الصالة قتادة عن أبي العالية مشق

 و أما في الصوم فقتادة عن أبي العالية فهو غريب 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   312صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م عن اب : ذكر العلة التي لها زجر النبي صلى هللا عليه و سلب

 صوم الدهر

 
 

من حدثنا عبد الجبار بن العالء و سعيد بن عبد الرح - 2152

ن قاال : حدثنا سفيان عن عمر عن أبي العباس عن عبد هللا ب

ر أنك مرو قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ألم أخبع

عل تقوم الليل و تصوم النهار ؟ قلت إني ألفعل قال : و ال تف

ك حقا فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك و نفهت نفسك و إن لنفس

داو ألهلك حقا و لعينك حقا فنم و قم و صم و أفطر معنى واح  

المخزومي : و ال تفعلذا حديث عبد الجبار و لم يقل ه  

 
 

 اب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء األيام التي زجرب

 عن الصيام فيهن

 
 

دة حدثنا محمد بن العالء بن كريب الهمداني حدثنا عب - 2153
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عن محمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن 

يسار عن حمزة بن عمرو األسلمي قال : كنت أسرد الصوم 

ول هللا هد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقلت : يا رسعلى ع

صم إني أصوم و ال أفطر أفأصوم في السفر ؟ قال : إن شئت ف

 و إن شئت فأفطر

ال أبو بكر : خرجت طرق هذا الخبر في غير هذا الموضع ق  

 
 

يق قال : إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق لكن يقويه الطر 

 اآلتية عن عائشة
 
 

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

 

[   313صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

م اب فضل صيام الدهر إذا أفطر األيام التي زجر عن الصياب

 فيها
 
 

 حدثنا محمد بن بشار و أبو موسى قاال : حدثنا ابن - 2154

 أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة عن األشعري ـ

من  عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : يعني أبا موسى ـ :

 صام الدهر ضيقت عليه جهنم هذا و عقد تسعين 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

حدثنا موسى و محمد بن عبد هللا بن بزيع قاال :  - 2155
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حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي تميمة 

 لى هللاالهجيمي عن أبي موسى األشعري : أن رسول هللا ص

يق عليه و سلم قال : الذي يصوم الدهر تضيق عليه جهنم تض

قال  هذه و عقد تسعين قال ابن بزيع : في الذي يصوم الدهر و

 : و عقد التسعين

معت أبا موسى يقول : اسم أبي تميمة طريف بن مجالد س

 سمعه من مسلمة بن الصلت الشيباني عن جهضم الهجيمي

ي الخبر عن قتادة غير أن ابن أبال أبو بكر : لم يسند هذا ق

 عدي عن سعيد

شبه ال أبو بكر : سألت المزني عن معنى هذا الحديث فقال : يق

و  أن يكون عليه معناه أي : ضيقت عنه جهنم فال يدخل جهنم

 ال يشبه أن يكون معناه غير هذا ألن من ازداد هلل عمال و طاعة

ب هذا معنى جوا ازداد عند هللا رفعة و عليه كرامة و إليه قربة

 المزني 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

ر لق األلباني على تأويل المصنف بقوله : هذا المعنى غيع

ل متبادر من قوله صلى هللا عليه وسلم " ضيقت عليه " ب

ق العكس هو الظاهر أي ضيقت عليه تعذيبا له وهذا هو المواف

ن صام لألحاديث المتقدمة في النهي عن صوم الدهر وأن م

زداد الدهر فال صام وال أفطر فإذا لم يكن صائما شرعا فكيف ي

 به عند هللا طاعة ورفعة وكرامة ؟
 
 

-------------------------------------  
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[   314صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخوالني حدثنا اب - 2156

بن صالح يحدث عن عامر بن وهب قال : و حدثني معاوية 

مر جشيب أنه سمع زرعة بن ثوب يقول : سألت عبد هللا بن ع

قال : و  عن صيام الدهر فقال : كنا نعد أولئك فينا من السابقين

م سألته عن صيام يوم و فطر يوم فقال : لم يدع ذلك لصائ

مصاما و سألته عن صيام ثالثة أيام من كل شهر قال : صام 

طره ذلك الدهر و أف  

 
 

أبي  قال األلباني : إسناده فيه ضعف زرعة بن ثوب أورده ابن 

 حاتم ولم يذكر فيه جرحا وال تعديال

 
 

ي اب : ذكر أخبار رويت عن النبي صلى هللا عليه و سلم فب

 النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة
 
 

من حدثنا عبد الجبار بن العالء و سعيد بن عبد الرح - 2157

 مي قاال : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبرنيالمخزو

ا يحيى بن جعدة أنه سمع عبد هللا بن عمرو القاري يقول أب

يت هريرة يقول : ـ و هو يطوف بالبيت ـ و رب الكعبة ما أنا نه

عن صيام يوم الجمعة محمد صلى هللا عليه و سلم ـ و رب 

 الكعبة ـ نهى عنها

ري و عبد هللا بن عمرو القا ال سعيد : عن يحيى بن جعدة عنق

 لم يقل : و هو يطوف بالبيت 
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لم قال األلباني : رجاله ثقات غير عبد هللا بن عمرو القاري ف 

أيته أجد من وثقه وقال الحاف  مقبول يعني عند المتابعة ثم ر

أخرج  ذكر في التعجيل أن ابن حبان ذكره في الثقات وأن مسلما

ثنا سفيان به فالسند  483/  2له والحديث أخرجه أحمد 

ة صحيح وتابعه محمد بن بن جعفر المخزومي عن أبي هرير

392/  2أخرجه أحمد   

 
 

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

 

[   315صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب : ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة وب

ير ا أفرد يوم الجمعة بالصيام من غالدليل على أن النهي عنه إذ

 أن يصام قبله أو بعده
 
 

ا أبو حدثنا أبو سعيد عبد هللا بن سعيد األشج حدثن - 2158

نمير عن األعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال 

إال و  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ال تصوموا يوم الجمعة

 قبله يوم أو بعده يوم
 
 

لبخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه رواه ا - 2159

 : ـ

 
 

حيى و مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة و يحيى بن ي - 2160

 عن أبي معاوية عن األعمش : ـ
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اب : الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد و أن النهي عن ب

طر و صيامه إذ هو عيد و الفرق بين الجمعة و بين العيدين الف

بل ومهما مفردا و ال موصوال بصيام قاألضحى إذا جاء بنهي ص

 و ال بعد

 
 

ن حدثنا عبد هللا بن هاشم قال : حدثنا عبد الرحمن ع - 2161

معاوية عن أبي بشر عن عامر بن لدين األشعري عن أبي 

ل : إن هريرة قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقو

ال أن م إيوم الجمعة يوم عيد فال تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامك

 تصوموا قبله أو بعده

ن أبي ال أبو بكر : أبو بشر هذا شامي ليس بأبي بشر جعفر بق

 وحشية صاحب شعبة و هشيم 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف أبو بشر مجهول   

 
 

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

 

[   316صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعضاب أمر الصائم يوم ب

 النهار
 
 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي و عبد  - 2162

ي األعلى عن سعيد ح و حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعان

رون حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ حدثنا سعيد ح و حدثنا ها
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بن إسحاق حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن 

ليه عن عبد هللا ابن عمرو : أن رسول هللا صلى هللا ع المسيب

و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هي صائمة يوم 

 الجمعة فقال : أصمت أمس ؟ قالت : ال قال : فتصومين غدا ؟

 قالت : ال قال : فأفطري

قال هارون : أتريدين الصيام غدا ؟ و  

 
 

ذكر الصوم باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بب

خبر مجمل غير مفسر بلف  عام مراده خاص و أحسب أن 

النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه و قد اتخذته عيدا بدل 

 الجمعة
 
 

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

 

[   317صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا حدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا أبو عاصم حدث - 2163

خته ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد هللا بن بسر عن أ

لم : ـ و هي الصماء ـ قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه و س

د ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم و إن لم يج

 أحدكم إال عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها
 
 

ن هللا بحدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد  - 2164

ر صالح حدثني معاوية ـ و هو ابن صالح ـ عن عبد هللا بن بس

عن أبيه عن عمته الصماء أخت بسر أنها كانت تقول : نهى 
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يقول :  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن صيام يوم السبت و

 إن لم يجد أحدكم إال عودا أخضرا فليفطر عليه

ا يزيد في هذال أبو بكر : خالف معاوية بن صالح ثور بن ق

ال اإلسناد فقال ثور عن أخته يريد أخت عبد هللا بن بسر ق

معاوية : عن عمته الصماء أخت بسر عمة أبيه عبد هللا بن 

 بسر ال أخت أبيه عبد هللا ابن بسر 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح وقد أعل باالضطراب وليس  

 بقادح وله طرق أخرى سالمة من االضطراب ودعوى النسخ ال

 دليل عليها

 
 

ذا اب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إب

إذا صام صائم يوما قبله أو يوما بعده أفرد بصوم ال  

 
 

لم قال أبو بكر : في أخبار النبي صلى هللا عليه و س - 2165

وما في النهي عن صوم يوم الجمعة إال أن يصام قبله أو بعده ي

صوم يوم السبت إذا صام قبله يوم داللة على أنه قد أباح 

 الجمعة أو بعده يوما
 
 

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

 

[   318صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ني حدثنا عبدة بن عبد هللا الخزاعي أخبرنا زيد ـ يع - 2166

ـ  ابن الحباب ـ حدثنا معاوية عن أبي بشر عن عامر األشعري
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 لدين ـ أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول هللاو هو ابن 

م صلى هللا عليه و سلم يقول : الجمعة عيد فال تجعلوا يو

 الجمعة صياما إال أن يصام قبله أو بعده

م في ال أبو بكر : فقد رخص رسول هللا صلى هللا عليه و سلق

 صوم يوم السبت إذا صام صائم يوم الجمعة قبله 

 
 

ناده ضعيفقال األعظمي : إس   

 
 

اب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم األحد بعدهب  

 
 

حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا سلمة بن  - 2167

حمد بن سليمان أخبرنا عبد هللا بن المبارك أخبرنا عبد هللا بن م

 عمر ابن علي عن أبيه أن كريبا مولى ابن عباس أخبره : أن

لم  صلى هللا عليه و سابن عباس و ناسا من أصحاب رسول هللا

 عليه بعثوني إلى أم سلمة أسألها األيام كان رسول هللا صلى هللا

ليهم و سلم أكثر لها صياما قالت : يوم السبت و األحد فرجعت إ

ا : إنا فأخبرتهم و كأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالو

ت : فقال بعثنا إليك هذا في كذا و كذا و ذكر أنك قلت كذا و كذا

وم صدق إن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أكثر ما كان يص

من األيام يوم السبت و األحد كان يقول : إنهما يوما عيد 

 للمشركين و أنا أريد أن أخالفهم 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

-------------------------------------  
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[   319صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان ب

زوجها حاضرا غير غائب عنها يذكر خبر لفظه خاص مراده 

 عاد من لجنس الذي نقول : إن األمر إذا كان لعلة فمتى كانت

 العلة قائمة كان األمر واجبا
 
 

عن  حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان - 2168

رأة اد عن األعرج عن أبي هريرة بلغ به : ال تصوم المأبي الزن

 يوما من غير شهر رمضان و زوجها شاهد إال بإذنه

ال أبو بكر : قول صلى هللا عليه و سلم : من غير شهر ق

رمضان من الجنس الذي نقول : إن األمر إذا كان لعلة فمتى 

م لما لكانت العلة قائمة و األمر قائم و النبي صلى هللا عليه و س

أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها إذ صوم 

رمضان واجب عليها كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها 

نت أن تصوم بغير إذن زوجها و لهذه المسألة كتاب مفرد قد بي

 األمر الذي هو لعنة و الزجر الذي هو لعلة 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

رة عن قدر و التأليف بين األخبار المأثواب : ذكر أبواب ليلة الب

ملة العلم النبي صلى هللا عليه و سلم فيها ما يحسب كثيرا من ح

لك ممن ال يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية و ليس كذ

قة هي عندنا بحمد هللا و نعمته بل هي مختلفة األلفاظ متنف
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 المعنى على ما سأبينه إن شاء هللا
 
 

 م ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة واب : ذكر داوب

 نفي انقطاعها ينفي األنبياء
 
 

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

 

[   320صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو عاصم عن األوزاعي - 2169

أبا  لقينا عن مرثد و أبو مرثد ـ شك أبو عاصم ـ عن أبيه قال :

ما  ذر و هو عند الجمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال :

ة كان أحد بأسأل لها رسول هللا مني قلت : يا رسول هللا ليل

قال : بل القدر أنزلت على األنبياء بوحي إليهم فيها ثم ترجع ؟ ف

لو  هي إلى يوم القيامة فقلت : يا رسول هللا أيتهن هي ؟ قال :

ني بعدها تكم و لكن التمسوها في السبعين و ال تسألأذن لي ألنبأ

فجعل  قال ثم أقبل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على الناس

ب علي يحدث فقلت : يا رسول هللا في أي السبعين هي ؟ فغض

نهك غضبة لم يغضب علي قبلها و ال بعدها مثلها ثم قال : ألم أ

كون لكن ال نمن أن تأن تسألني عنها لو أذن لي ألنبأتكم بها و 

 في السبع اآلخر 
 
 

اني قال األلباني : إسناده ضعيف مرثد وهو ابن عبد هللا الزم 

حديثه  قال الذهبي : فيه جهالة ذكره العقيلي وقال ال يتابع على

 171/  5وما روى عنه سوى ولده مالك . وأخرجه أحمد 
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وصححه الحاكم والذهبي على  307/  4والحاكم والبيهقي 

مسلم وهو من أوهامهما فإن مالكا وابنه لم يخرج لهما  شرط

 مسلم شيئا مع جهالة األب كما تقدم

 
 

ك اب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شب

ن غيره ضد قول من زعم أن الحالف نخر يوم م و ال ارتياب في

 شعبان أن امرأته طالق أو عبده حر أو أمته حرة ليلة القدر أن

نه طالق و العتق غير واقع إلى مضي السنة من يوم حلف ألال

بن زعم ال يدري ليلة القدر هي في رمضان أو في غيره لقول ا

 مسعود : من يقم الحول يصبها

 
 

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

 

[   321صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

من حدثنا عبد الرححدثنا أبو موسى محمد بن المثنى  - 2170

 ـ يعني ابن مهدي ـ حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي

:  حدثني مالك بن مرثد عن أبيه قال : سألت أبا ذر قال : قلت

قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن ليلة القدر ؟ ف

ن أنا كنت أسأل الناس عنها قال : قلت يا رسول هللا أخبرني ع

ضان رمضان أو في غيره ؟ فقال : بل هي في رم ليلة القدر أفي

ألنبياء قال قلت : يا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تكون مع ا

قال :  ما كانوا فإذا قبض األنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة ؟

ال بل هي إلى يوم القيامة قال قلت : يا رسول هللا في أي 

ر ول و العشر األخيرمضان هي ؟ قال : التمسوها في العشر األ
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تبلت قال : ثم حدث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و حدث فاه

ما غفلته فقلت : يا رسول هللا أقسمت عليك لتخبرني أو ل

ب أخبرتني في أي العشرين هي ؟ قال : فغضب علي ما غض

ليها علي مثله قبله و ال بعده ثم قال : إن هللا لو شاء أطلعكم ع

ألواخر التمسوها في السبع ا  

 
 

لذي قال األلباني : إسناده ضعيف لجهالة مرثد كما تقدم في ا 

 قبله
 
 

 اب : ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر األواخر منب

رمضان خالف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل هذا و 

 الدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس

بده حر فهل هالل شوال كان بطرفه بأن امرأته طالق أو ع

لة الطالق أو العتق أو هما لو كان الحلف بهما جميعا واقعا إذ لي

ي القدر قد مضت بعد حلفه من غير شك و ال ارتياب إذ هي ف

 العشر األواخر من رمضان ال قبل و ال بعد
 
 

مر حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا المعت - 2171

ة بن غزية قال : سمعت محمد بن ابن سليمان حدثني عمار

إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري : أن 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اعتكف العشر األول من 

ها رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدت

ية قطعة من حصير قال : فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناح

كفت لناس فدنوا منه فقال إني اعتالقبة ثم أطلع رأسه فكلم ا

م أتيت العشر األول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكف العشر الوسط ث
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ف فقيل لي : إنها في العشر األواخر فمن أحب منكم أن يعتك

ر و إني فليعتكف فاعتكف الناس معه قال و إني أريتها ليلة وت

أسجد صبيحتها في طين و ماء فأصبح في ليلة إحدى و 

د د قام إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجعشرين و ق

و  فأبصرت الطين و الماء فخرج حين فرغ من صالة الصبح

ين جبهته و أنفه في الماء و الطين و إذا هي ليلة إحدى و عشر

 في العشر األواخر

ذا حديث شريف شريفه  

 
 

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

 

[   322حة صف - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ن اب األمر بالتماس ليلة القدر و طلبها في العشر األواخر مب

مجمل غير مفسر رمضان بلف   

 
 

صم حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عا - 2172

ابن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس قال : كان عمر 

: ال  يدعوني مع أصحاب محمد صلى هللا عليه و سلم فيقول لي

قال : كلم حتى يتكلموا قال : فدعاهم فسألهم عن ليلة القدر فت

ي أرأيتم قول رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : التمسوها ف

 العشر األواخر أي ليلة ترونها ؟ قال : فقال بعضهم : ليلة

إحدى و قال بعضهم : ليلة ثالث و قال نخر : خمس و أنا 

يا  قلت : إن أذنت لي ساكت قال : فقال : ما لك ال تتكلم ؟ قال

لم قال : أمير المؤمنين تكلمت قال فقال : ما أرسلت إليك إال لتتك
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السبع  فقلت : أحدثكم برأيي ؟ قال : عن ذلك نسألك قال فقلت :

رأيت هللا عز و جل ذكر سبع سماوات و من األرض سبعا و 

خلق اإلنسان من سبع و نبت األرض سبع قال فقال : هذا 

م أرأيت ما ال أعلم ؟ ما هو قولك نبت األرض أخبرتني ما أعل

قا * ثم شققنا األرض ش }سبع ؟ قال : فقلت : إن هللا يقول : 

ا و األب نبت األرض م {و فاكهة و أبا  }إلى قوله  {فأنبتنا 

يأكله الدواب و ال يأكله الناس قال : فقال عمر : أعجزتم أن 

ني ن رأسه بعد إتقولوا كما قال هذا الغالم الذي لم تجتمع شؤو

و هللا ما أرى القول إال كما قلت و قال : قد كنت أمرتك أن ال 

 تكلم حتى يتكلموا و إني نمرك أن تتكلم معهم 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   323صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ليل فظة المجملة التي ذكرتها و الداب : ذكر الخبر المفسر للب

لقدر على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما أمر بطلب ليلة ا

 في العشر األواخر من رمضان في الوتر منها ال في الشفع

 
 

بن حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس عن عاصم ا - 2173

كليب عن أبيه عن ابن عباس قال : كان عمر يسألني مع 

 من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و كاناألكابر 

ال : لقد يقول : ال تكلم حتى يتكلموا فسألهم عن ليلة القدر فق
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ي علمتم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : اطلبوها ف

 العشر األواخر وترا ثم ذكر قصة ابن عباس مع عمر 
 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

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

 

[   324صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا سلم بن جنادة حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد - 2174

: الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : مثله إال أنه قال  

ألب : مما أنبتت األرض مما ال يأكله الناس و تأكله األنعام ا  

 
 

فإنه  صحيح إن كان سلم بن جنادة حفظهقال األلباني : إسناده  

يمان ثقة ربما خالف كما قال الحاف  وعبد الملك هو ابن أبي سل

 العزرمي وابن إدريس اسمه عبد هللا
 
 

مما  اب : ذكر الدليل على أن األمر بطلب ليلة القدر في الوترب

 يبقى من العشر األواخر ال في الوتر مما يمضي منها
 
 

ن هشام حدثنا إسماعيل بن علية عن حدثنا مؤمل ب - 2175

د أبي عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : ذكرت ليلة القدر عن

ث بكرة فقال : ما أنا بطالبها إال في العشر األواخر بعد حدي

ه يقول سمعته من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و إني سمعت

ن ع بقي: التمسوها في العشر األواخر في تسع بقين أو في سب
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كان ال أو في خمس بقين أو في ثالث بقين أو في نخر الليلة ف

خلت يصلي في العشرين إال كصالته في سائر السنة فإذا د

 العشر اجتهد 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   

 
 

لقدر اب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة اب

نهايبقى من العشر األواخر ال مما يمضي م في الوتر مما  

 
 

ا حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي حدثن - 2176

ف خالد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : اعتك

مضان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في العشر األوسط من ر

فنقض  و هو يلتمس ليلة القدر قبل أن يتبين له ثم أمر بالبناء

ا فقال : فأعيد فخرج إلينفأبينت له في العشر األواخر فأمر به 

ى إنها أبينت لي ليلة القدر و إني خرجت ألبينها لكم فتالح

خامسة رجالن فنسيتها فالتمسوها في التاسعة و السابعة و ال

تاسعة و قال : قلت : يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا فأي ليلة ال

السابعة و الخامسة ؟ قال : أجل : و نحن أحق بذاك إذا كانت 

ة ثم لة إحدى و عشرين فالتي تليها هي التاسعة ثم دع ليللي

با سعيد التي تليها السابعة ثم دع ليلة ثم التي تليها الخامسة أ

ن و التي تسمونها أربعا و عشرين و ستا و عشرين و اثنتي

 عشرين

 
 

-------------------------------------  
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[   325صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن الجريري - 2177

عن أبي العالء عن مطرف أنه سمع أبا هريرة يقول : قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : بمثله و زاد الثالثة 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري   

 
 

 قداب : الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر األواخر ب

 يكون أيضا الوتر مما مضى منه إذ الشهر قد يكون تسعا و

 عشرين

 
 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا  - 2178

عكرمة ـ و هو ابن عمار ـ حدثني سماك أبو زميل حدثني عبد 

هللا  هللا ابن عباس حدثني عمر قال : لما اعتزل رسول هللا صلى

عة و هللا كنت في غرفة تس عليه و سلم نساءه قلت : يا رسول

ر عشرين فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إن الشه

 يكون تسعة و عشرين 
 
 

ث قال األلباني : إسناده على شرط مسلم وقد أخرجه في حدي 

عن  اعتزاله صلى هللا عليه وسلم نساءه الطويل من طريق نخر

 عمر بن يونس

 
 

هللا  ذكرت إذ النبي صلىاب : ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ب

ى عليه و سلم قد أمر بطلبها ليلة ثالث و عشرين مما قد مض
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 من الشهر و كانت ليلة سابعة مما تبقى

 
 

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

 

[   326صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن األعمش  - 2179

عن أبي هريرة قال : ذكرنا ليلة القدر عند  عن أبي صالح

 عليه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال رسول هللا صلى هللا

 و سلم : كم مضى من الشهر ؟ قلنا : مضى اثنان و عشرون و

ال : ال بقي ثمان قال : ال بل بقي سبع قالوا : ال بل بقي ثمان ق

بع الشهر بل بقي س بل بقي سبع قالوا : ال بل بقي ثمان قال : ال

ال : تسع و عشرون ثم قال بيده حتى عد تسعة و عشرين ثم ق

 التمسوها الليلة 
 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط البخاري   

 
 

خبر عبد هللا بن أنيس من هذا الباب : التمسوها  - 2180

 الليلة و ذلك ليلة ثالث و عشرين
 
 

لم ى هللا عليه و سخبر أبي سعيد : رأيت النبي صل - 2181

ماء و صبيحة إحدى و عشرين و أن جبينه و أرنبة أنفه لفي ال

ان الطين من هذا الجنس ألن النبي صلى هللا عليه و سلم قد ك

ن أعلمهم أنه رأى أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء و طي

شبه فكانت ليلة إحدى و عشرين الوتر مما مضى من الشهر في
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نت تلك السنة كان تسعا و عشرين فكا أن يكون رمضان في تلك

الليلة التاسعة مما بقي من الشهر الحادية و العشرين مما 

 مضى منه

 
 

ألمر اب : ذكر خبر روي عن النبي صلى هللا عليه و سلم في اب

ي لها بطلب ليلة القدر في السبع األواخر من غير ذكر العلة الت

جميعاأمر باالقتصار على طلبها في السبع دون العشر   

 
 

 حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن - 2182

ها نافع عن ابن عمر قال : كان الناس يرون الرؤيا فيقصون

لى هللا على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال رسول هللا ص

من عليه و سلم : أرى رؤياكم قد تواطأت على السبع األواخر ف

بع األواخركان متحريها فليتحرها في الس  

 ال أبو بكر : هذا الخبر يحتمل معنيين أحدهما في السبعق

واطأ األواخر فمن كان أن يكون صلى هللا عليه و سلم لما علم ت

م تلك رؤيا الصحابة أنها في السبع األخير في تلك السنة أمره

كون السنة بتحريها في السبع األواخر و المعنى الثاني : أن ي

ي و سلم إنما أمرهم بتحريها و طلبها فالنبي صلى هللا عليه 

هالسبع األواخر إذا ضعفوا و عجزوا عن طلبها في العشر كل  

 
 

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

 

[   327صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نه اب ذكر الخبر الدال على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت أب
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خر إذا ضعف و عجز طالبها عن السبع األوا أمر بطلبها في

 طلبها في العشر كله

 
 

 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا - 2183

ل شعبة عن عقبة بن حريث قال : سمعت ابن عمر يقول : قا

ألواخر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : التمسوها في العشر ا

لى بن عـ يعني ليلة القدر ـ فإن ضعف أحدكم أو عجز فال يغل

 السبع البواقي
 
 

من ماع أبواب ـ ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زج

تنتقل  النبي صلى هللا عليه و سلم و الدليل على أن ليلة القدر

 في العشر األواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت
 
 

ي اب : ذكر الدليل على أن ليلة القدر قد كانت في زمن النبب

ين و سلم في بعض الشهر ليلة إحدى و عشر صلى هللا عليه

 في رمضان
 
 

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

 

[   328صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

غير  قال أبو بكر : خبر أبي سعيد الخدري أمليته في - 2184

 هذا الموضع

 
 

أن ئز اب ذكر األمر بطلب ليلة القدر ليلة ثالث و عشرين إذ جاب
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و في  تكون ليلة القدر في بعض السنين ليلة إحدى و عشرين

 بعض ليلة ثالث و عشرين
 
 

حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل ـ يعني ابن  - 2185

ن علية ـ عن محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد هللا بن خبيب ع

 بن أخيه فالن بن عبد هللا بن خبيب : قال : جلسنا مع عبد هللا

ى هل س جهينة في هذا الشهر فقلنا : يا أبا يحيأنيس في مجل

قال :  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الليلة المباركة ؟

ذا نعم جلسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في نخر ه

ل : الشهر فقال له رجل : متى نلتمس هذه الليلة المباركة ؟ قا

لك من القوم : ت التمسوها هذه الليلة ثالث و عشرين فقال رجل

 إذا أولى ثمان

 ال أبو بكر : هذا الرجل الذي لم يسمه ابن علية هو عبد هللاق

 ابن عبد هللا بن خبيب 
 
 

ن قال األلباني : حديث صحيح وإسناده حسن لوال عنعنة اب 

اسخق لكنه قد صرح بالتحديث في رواية أحمد وأخرجه هو 

 ومسلم من طريق نخر

 
 

الحكم أخبرنا أبي و شعيب قاال : حدثنا ابن عبد  - 2186

ن أخبرنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق ع

بيب معاذ ابن عبد هللا بن خبيب عن عبد هللا بن عبد هللا بن خ

سلم  عن عبد هللا بن أنيس صاحب رسول هللا صلى هللا عليه و

 : أنه سئل عن ليلة القدر فقال : سمعت رسول هللا صلى هللا

شرين و سلم يقول : إلتمسوها الليلة و تلك ليلة ثالث و ععليه 
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بع فقال رجل يا رسول هللا هي إذا أولى ثمان فقال : بل أولى س

 فإن الشهر ال يتم
 
 

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

 

[   329صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

و  ة سبعاب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين إذ ليلب

ر على ما تنتقل في العشر األواخر في الوت عشرين إذ ليلة القدر

 ذكرت

 
 

د حدثنا أبو موسى و محمد بن بشار قاال : حدثنا عب - 2187

الرحمن بن مهدي قال : حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة عن 

كم يزيد ابن أبي سليمان عن زر بن حبيش قال : لوال سفهاؤ

رون نبأ ت أن ليلة القدر سبع و عشلوضعت يدي في أذني فنادي

النبي  من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه يعني أبي بن كعب عن

 صلى هللا عليه و سلم

ذا حديث بنداره  

ن قال أبو موسى : قال : سمعت زر بن حبيش و قال : رمضا و

 في العشر األواخر في السبع األواخر قبلها

بي بن لم يقل يعني أ بأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه ـ ون

 كعب ـ عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   
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عبة حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر حدثنا ش - 2188

 عن عبدة ـ و هو ابن أبي لبابة ـ قال : سمعت زر بن حبيش

ا عن أبي : قال : ليلة القدر إني ألعلمها هي الليلة التي أمرن

رينول هللا صلى هللا عليه و سلم هي ليلة سبع و عشبها رس  

 
 

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

 

[   330صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب األمر بطلب ليلة القدر نخر ليلة من رمضان إذ جائز أن ب

السنين تلك الليلة يكون في بعض  

 
 

ثنا م بن الحسن حدحدثنا علي بن الحسين بن إبراهي - 2189

ية علي بن عاصم عن الجريري عن عبد هللا بن بريدة عن معاو

لم : بن أبي سفيان قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه و س

 إلتمسوا ليلة القدر في نخر ليلة

ي خبر أبي بكرة : أو في نخر ليلة ف  

 
 

1471قال األلباني : حديث صحيح وهو مخرج في الصحيحة    

 
 

وئها و لة القدر بنفي الحر و البرد فيها و شدة ضاب صفة ليب

شياطينها منها حتى يضيء فجرها منعى خروج  

 
 

ن حدثنا محمد بن زياد بن عبيد هللا الزيادي و محمد ب - 2190

بد هللا موسى الحرشي قاال : حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا ع

This file was downloaded from QuranicThought.com



:  قال ابن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا

لة القدر قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : إني كنت أريت لي

لقة ثم نسيتها و هي في العشر األواخر من ليتلها و هي لية ط

 بلجة ال حارة و ال باردة

خرج زاد الزيادي : كأن فيها قمرا يفضح كواكبها و قاال : ال ي و

 شيطانها حتى يضيء فجرها 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف   

 2192ال األلباني : وهو حديث صحيح لشواهده التالية ق

4404وغيرهما مما خرجته في الضعيفة  2193و  

 
 

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

 

[   331صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدرب  

 
 

دة نا سفيان عن عبحدثنا عبد الجبار بن العالء حدث - 2191

ذر و ابن أبي لبابة و عاصم عن زر قال : قلت ألبي : يا أبا المن

ة بن حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا سفيان عن عبد

ن أبي لبابة أنه سمع زرا يقول : سأل أبي بن كعب فقلت : إ

قال : أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر ف

أراد أن ال يتكلوا و لقد علم أنها في شهر  يرحمه هللا لقد

ن رمضان و أنها في العشر األواخر و أنها ليلة سبع و عشري

مة أو قال قلنا : يا أبا المنذر بأي شيء يعرف ذلك ؟ قال : بالعال
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لشمس باآلية التي أخبرنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن ا

 تطلع من ذلك اليوم ال شعاع لها

رقي : لقد أراد أن ال يتكلوام يقل الدول  

ينة عن دثنا الدورقي في عقب خبره قال : حدثنا سفيان بن عيح

 عاصم عن زر نحوه

حدثنا الدورقي حدثنا سفيان عن أبي خالد عن زر نحوه و  

 
 

ر و اب حمرة الشمس عند طلوعها و ضعفها صبيحة ليلة القدب

ن في إالشمس على ليلة القدر إن صح الخبر ف االستدالل بصفة

 القلب من حف  زمعة
 
 

ـ  حدثنا بندار حدثني أبو عامر حدثنا زمعة عن سلمة - 2192

هو ابن وهرام ـ عن عكرمة عن ابن عباس : عن النبي صلى 

اردة هللا عليه و سلم في ليلة القدر : ليلة طلقة ال حارة و ال ب

 تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة 
 
 

ه كما سبققال األلباني : حديث صحيح لشواهد   

 
 

اب الدليل على أن الشمس ال يكون لها شعاع إلى وقت ب

إلى نخر النهار ارتفاعها ذلك اليوم  

 
 

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

 

[   332صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    
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 حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا ـ حماد يعني ابن زيد ـ - 2193

لة لت ألبي بن كعب : أخبرني عن ليعن عاصم عن زر قال : ق

: من  القدر فإن صاحبنا ـ يعني ابن مسعود ـ سئل عنها : فقال

نها يقم الحول يصبها قال : رحم هللا أبا عبد الرحمن لقد علم أ

 في رمضان و لكنه كره أن يتكلوا أو أحب أن ال يتكلوا و هللا

: يا  لتإنها لفي رمضان ليلة سبع و عشرين ال يستثني قال : ق

هللا  أبا المنذر أنى علمت ذلك ؟ قال : باآلية التي أخبرنا رسول

ع صلى هللا عليه و سلم قال : قلت لزر : ما اآلية ؟ قال : تطل

تى الشمس صبيحة تلك الليلة ليس لها شعاع مثل الطست ح

 ترتفع 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن لذاته صحيح لغيره   

 
 

ألرض ليلة القدراب ذكر كثرة المالئكة في اب  

 
 

حدثنا عمرو بن علي عن أبي داوود حدثنا عمران  - 2194

القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال : قال 

عة أو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ليلة القدر ليلة الساب

ض من التاسعة و عشرين و إن المالئكة تلك الليلة أكثر في األر

 عدد الحصى 

 
 

2205األلباني : إسناده حسن وبيانه في الصحيحة قال    

 
 

-------------------------------------  
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[   333صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

قدر اب ذكر البيان أن المدرك لصالة العشاء في جماعة ليلة الب

لفضيلة ليلة القدر يكون مدركا  

 
 

د  بن عبد المجيحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد هللا - 2195

ة ـ و الحنفي حدثنا فرقد ـ و هو ابن الحجاج ـ قال : سمعت عقب

قال  هو ابن أبي الحسناء اليماني ـ قال : سمعت أبا هريرة قال :

ة في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : من صلى العشاء اآلخر

 جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر 

 
 

هول عقبة بن أبي الحسناء مج قال األلباني : إسناده ضعيف 

 كما قال ابن المديني وأبو حاتم

 
 

ليلة  اب ذكر إنساء هللا عز و جل النبي صلى هللا عليه و سلمب

رؤيته إياها القدر بعد  

 
 

إن  قال أبو بكر : في خبر أبي سلمة عن أبي سعيد : - 2196

 كنت أريت القدر ثم أنسيتها

 
 

م ليلة صلى هللا عليه و سلاب ذكر الدليل على أن رؤية النبي ب

نوم و في يقظة القدر كان في  

 
 

ب أخبرني محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم أن ابن وه - 2197
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ن أخبرهم قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ع

ت أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : أرأي

عشر مسوها في الليلة القدر ثم أيقظني أهلي فنسيتها فالت

 الغوابر
 
 

ون اب : ذكر رجاء النبي صلى هللا عليه و سلم و ظنه أن يكب

رفع علمه ليلة القدر خيرا ألمته من اطالعهم على علمها إذ 

و  االجتهاد في العمل ليالي طمعا في إدراك ليلة القدر أفضل

 أكبر عمال من االجتهاد في ليلة واحدة خاصة
 
 

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

 

[   334صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

نا حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدث - 2198

حميد عن أنس قال : أخبرني عبادة بن الصامت : أن النبي 

الن من صلى هللا عليه و سلم خرج بخبر ليلة القدر فتالحى رج

فالن و  لة القدر فتالحىالمسلمين فقال : إني خرجت ألخبركم لي

لتسع و فالن فرفعت و عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في ا

 السبع و الخمس

ال أبو بكر : فرفعت يعني معرفتي بتلك الليلةق  

 
 

ااب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا و احتسابب  

 
 

حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان قال :  - 2199

This file was downloaded from QuranicThought.com



الزهري ح و حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حفظته عن 

المخزومي و عمرو بن علي قاال : حدثنا سفيان عن الزهري 

عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواية قال : من صام رمضان 

 إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
 
 

لة اب استحباب شهود البدوي الصالة في مسجد المدينة ليب

ا ا كان سكنه قرب المدينة تحريثالث و عشرين من رمضان إذ

 إلدراك ليلة القدر في مسجدها

 
 

 حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل عن - 2200

محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن ابن عبد هللا بن 

ة و أنيس عن أبيه قال : قلت : يا رسول هللا إني أكون بالبادي

صليها نزلها لهذا المسجد أأنا بحمد هللا أصلي بها فمرني بليلة أ

د هللا فيه قال : انزل ليلة ثالث و عشرين قال : قلت : البن عب

خرج فكيف كان أبوك يصنع ؟ قال : يدخل صالة العصر ثم ال ي

اب حتى يصلي صالة الصبح ثم يخرج و دابته يعني على ب

 المسجد فيركبها فيأتي أهله 
 
 

ابن اسحق  قال األلباني : إسناده حسن لغيره فقد صرح 

وابن عبد هللا بن أنيس اسمه  1380بالتحديث عند أبي داود 

 ضمرة

 
 

-------------------------------------  
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ماع أبواب ـ ذكر أبواب قيام شهر رمضانج  

 
 

ى هللا اب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي صلب

هر خالف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام ش سلم عليه و

 رمضان بدعة ال سنة

 
 

 حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا نوح بن قيس - 2201

ي الخزاعي حدثنا نصر بن علي عن النضر بن شيبان عن أب

ديثا سلمة بن عبد الرحمن قال : قلت ألبي سلمة : أال تحدثنا ح

و  سول هللا صلى هللا عليهسمعته من أبيك سمعه أبوك من ر

 عليه سلم ؟ فقال : بلى : أقبل رمضان فقال رسول هللا صلى هللا

و سلم : إن رمضان شهر افترض هللا صيامه و إني سننت 

ن للمسلمين قيامه فمن صامه و قامه إيمانا و احتسابا خرج م

 ذنوبه كيوم ولدته أمه

خبر ال أبو بكر : أما خبر من صامه و قامه إلى نخر الق

ال  فمشهور من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ثابت ال شك و

ن ارتياب في ثبوته أول الكالم و أما الذي يكره ذكره النضر ب

من  شيبان عن أبي سلمة عن أبيه فهذه اللفظة معناها صحيح

هذا كتاب هللا عز و جل و سنة نبيه صلى هللا عليه و سلم ال ب

 سناد وهما أخاف أن يكوناإلسناد فإني خائف أن يكون هذا اإل

أبي  أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا و هذا الخبر لم يروه عن

 سلمة أحد أعلمه غير النضر بن شيبان 

 
 

قال األعظمي : إسناده ضعيف ومعناه ثابت   
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م رمضان أمر ترغيب ال أمر عزم و إيجاباب األمر بقياب  

 
 

حدثنا عمرو بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا  - 2202

 مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة : أن رسول هللا صلى

يه هللا عليه و سلم كان يأمر بقيام رمضان من غير أن يأمر ف

 قدمبعزيمة يقول : من قام رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما ت

 من ذنبه

 
 

اب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا و ب

 احتسابا
 
 

حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي  - 2203

 حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن

ام أبي هريرة : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : من ق

ر لهرمضان إيمانا و احتسابا غف  

 
 

م اب الصالة جماعة في قيام شهر رمضان ضد قول من يتوهب

من أمر بالصالة جماعة في قيام شهر  أن الفاروق هو أول

 رمضان
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حدثنا عبدة بن عبد هللا الخزاعي أخبرنا زيد بن  - 2204

الحباب عن معاوية قال : حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة 

قول على منبر حمص ياألنماري قال : سمعت النعمان بن بشير 

ان : قمنا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في شهر رمض

س و ليلة ثالث و عشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خم

ن حتى عشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع و عشري

لون ظننا أن لن ندرك الفالح و كنا نسميه السحور و أنتم تقو

شرين ين و نحن نقول سابعة سبع و عليلة سابعة ثالث و عشر

 فنحن أصوب أم أنتم ؟ 
 
 

قال األعظمي : إسناده حسن   
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ص اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما خب

ليلة القدر فيهنهذه الليالي الثالث ل القيام بالناس  

 
 

حدثنا عبدة بن عبد هللا حدثنا زيد حدثنا معاوية  - 2205

ذر  حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي

مضان قال : قام بنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في شهر ر

ب ما ليلة ثالث و عشرين إلى ثلث الليل األول ثم قال : ما أحس

الليل  ثم قام ليلة خمس و عشرين إلى نصف تطلبون إال وراءكم

و  ثم قال : ما أحسب ما تطلبون إال وراءكم ثم قمنا ليلة سبع
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 عشرين إلى الصبح

ال أبو بكر : هذه اللفظة : إال وراءكم هو عندي من باب ق

األضداد و يريد : أمامكم ألن ما قد مضى هو وراء المرء و ما 

د : ما عليه و سلم إنما أرايستقبله هو أمامه و النبي صلى هللا 

 أنها في أحسب ما تطلبون ـ أي ليلة القدر ـ إال فيما تستقبلون ال

و كان وراءهم  }ما مضى من الشهر و هذا كقوله عز و جل : 

يريد : و كان أمامهم  {ملك يأخذ كل سفينة غصبا   

 
 

قال األعظمي : إسناده حسن أبو الزهراوية صدوق أخرجه  

( وقال البنا  285/  10لمسند ) الفتح الرباني اإلمام أحمد في ا

 : لم أقف عليه لغير اإلمام أحمد وسنده جيد

 
 

ن حتى اب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع اإلمام في قيام رمضاب

 يفرغ
 
 

ن حدثنا أبو قدامة عبيد هللا بن سعيد حدثنا محمد ب - 2206

ن ع الفضيل عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن

ي جبير ابن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال : صمنا مع النب

ي سبع من صلى هللا عليه و سلم في رمضان فلم يقم بنا حتى بق

لسادسة و الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في ا

ل هللا قام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلت : يا رسو

: إنه من  لنا بقية ليلتنا هذه ؟ قالصلى هللا عليه و سلم : لو نق

بنا  قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل

ه و حتى بقي ثالث من الشهر فقام بنا في الثالثة و جمع أهل

ما الفالح  نساءه فقام بنا حتى تخوفنا أن يفوتنا الفالح قلت : و
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 ؟ قال : السحور 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

-------------------------------------  
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قيام  اب الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما تركب

ه كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمت ليالي رمضان

 فيعجزوا عنه
 
 

ن حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عثمان ب - 2207

مر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن ع

لى في رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خرج في جوف الليل فص

لك فلما المسجد فصلى رجال بصالته فأصبح ناس يتحدثون بذ

وا كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصل

لم بصالته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ف

منهم  يخرج إليهم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فطفق رجال

ه و سلم ينادون الصالة فال يخرج فكمن رسول هللا صلى هللا علي

هم حتى خرج لصالة الفجر فلما قضى الفجر قام فأقبل علي

نه لم بوجهه فتشهد فحمد هللا و أثنى عليه ثم قال : أما بعد فإ

ة الليل تفترض عليكم صاليخف علي شأنكم و لكني خشيت أن 

غبهم فتعجزوا عنها و كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ير

ام في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة أمر فيقول : من ص
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رسول  رمضان إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي

ي بكر و هللا صلى هللا عليه و سلم فكان األمر كذلك في خالفة أب

من خالفة عمر حتى جمعهم عمر على أبي ابن كعب و صدرا 

 صلى بهم فكان ذلك أول ما اجتمع الناس على قيام رمضان

 
 

-------------------------------------  
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لى اب إمامة القارئ األميين في قيام شهر رمضان مع الدليل عب

ليه و قيام رمضان سنة النبي صلى هللا ع أن صالة الجماعة في

 سلم ال بدعة كما زعمت الروافض

 
 

بن  حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا عبد هللا - 2208

يه وهب أخبرنا مسلم بن خالد عن العالء بن عبد الرحمن عن أب

لم عن أبي هريرة أنه قال : خرج رسول هللا صلى هللا عليه و س

ا ان يصلون في ناحية المسجد فقال : مو إذا الناس في رمض

هؤالء ؟ فقيل : هؤالء ناس ليس معهم قرنن و أبي بن كعب 

 عليه يصلي بهم و هم يصلون بصالته فقال رسول هللا صلى هللا

 و سلم : أصابوا ـ أو نعم ما صنعوا ـ 

 
 

هذه الرواية  252/  4قال األعظمي : ذكر الحاف  في الفتح  

.  البر وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيفوقال : ذكره ابن عبد 

فهم وقال عنه في التقريب : فقيه صدوق كثير األوهام ... وي

من رواية البخاري أنه كان بعض الناس يصلون التراويح 
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جماعة قبل جمعهم عمر على أبي بن كعب ) البخاري : صالة 

( 1 -التراويح   

 
 

 انرمضاب استحباب صالة النساء جماعة مع اإلمام في قيام ب

مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صالة 

المرء منفردا في رمضان و إن كان المأمومون قرنء يقرؤون 

يام القرنن ال كمن اختار صالة المنفرد على صالة الجماعة في ق

 رمضان

 
 

 قال أبو بكر في خبر أبي هريرة : و قد أعلم النبي - 2209

م بن كعب يؤم قوما ليس معهصلى هللا عليه و سلم أن أبي 

 قرنن فصوب فعلهم فقال : أصابوا أو نعم ما صنعوا !
 
 

-------------------------------------  
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ول هللا و في خبر جبير بن نفير عن أبي ذر : فقال رس - 2210

تب ى ينصرف كصلى هللا عليه و سلم : إذا صلى مع اإلمام حت

 له قيام ليلة

ءه فقام جاء في الخبر : فقام بنا في الثالثة فجمع أهله و نسا و

 عليه و حتى تخوفنا أن يفوتنا الفالح و بعض أصحابه صلى هللا

 سلم ممن قد صلى معه قارئ للقرنن ليس كلهم أميين

 
 

ـ : و في قوله صلى هللا عليه و سلم : من قام مع  - 2211
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رئ و صرف كتب له قيام ليلته داللة على أن القااإلمام حتى ين

األمي إذا قاما مع اإلمام إلى الفراغ من صالته كتب له قيام 

 ليلته و كتب قيام ليلة أفضل من كتب قيام بعض الليل
 
 

قين و اب في فضل قيام رمضان و استحقاق قائمه اسم الصديب

ما الشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره و كان مقي

را للصلوات الخمس مؤديا للزكاة شاهدا هلل بالوحدانية كان مق

 للنبي صلى هللا عليه و سلم بالرسالة
 
 

نافع  حدثنا علي بن سعيد التستري أخبرنا الحكم بن - 2212

ين عن شعيب ـ يعني ابن أبي حمزة ـ عن عبد هللا بن أبي حس

حدثني عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال : جاء 

: يا  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رجل من قضاعة فقال له

و  رسول هللا أرأيت إن شهدت أن ال إله إال هللا و أنك رسول هللا

صليت الصلوات الخمس و صمت الشهر و قمت رمضان و 

لى نتيت الزكاة فقال النبي صلى هللا عليه و سلم : من مات ع

 هذا كان من الصديقين و الشهداء 

 
 

يد بن األلباني : إسناده صحيح والتستري هو علي بن سعقال  

ومائتين 57أو  56جرير النسائي مات سنة   

 
 

-------------------------------------  
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ي اب ذكر عدد صالة النبي صلى هللا عليه و سلم بالليل فب

د يزيد في رمضان على عدرمضان و الدليل على أنه لم يكن 

 الركعات في الصالة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان
 
 

بن حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا سفيان عن ا - 2213

حدثنا  أبي لبيد ح و حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان

ة فقلت عبد هللا بن أبي لبيد سمع أبا سلمة يقول : سألت عائش

م ي عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه و سلأي أمه أخبرين

ى ذلك بالليل فقالت : كانت صالته في شهر رمضان و فيما سو

 ثالث عشرة ركعة

ذا حديث عبد الجباره  

 قال أبو هاشم : أتيت عائشة فسألتها عن صالة رسول هللا و

الته صلى هللا عليه و سلم في شهر رمضان فقالت : كانت ص

كعتا الفجر ثالث عشرة ركعة منها ر  

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح على شرط الشيخين   

 
 

و  اب استحباب إحياء ليالي العشر األواخر من شهر رمضانب

مرء فيهن و االشتغال بالعبادة و إيقاظ ال ترك مجامعة النساء

 أهله فيهن
 
 

حدثنا عبد هللا بن محمد الزهري و محمد بن الوليد  - 2214

و ابن ن أبي يعفور العبدي عن مسلم ـ و هقاال : حدثنا سفيان ع

ى صبيح ـ عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول هللا صل

د هللا عليه و سلم : إذا دخل العشر األواخر من شهر رمضان ش
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 المئزر و أحيا الليل و أيق  أهله

قال عبد هللا بن محمد الزهري : سمعنا عائشة تقول و  

 
 

-------------------------------------  
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هر اب استحباب االجتهاد في العمل في العشر األواخر من شب

 رمضان

 
 

ا حدثنا علي بن معبد حدثنا معلى بن منصور حدثن - 2215

ألسود عبد الواحد حدثنا الحسن بن عبيد هللا حدثنا إبراهيم عن ا

هد في هللا عليه و سلم يجت عن عائشة قالت : كان النبي صلى

 العشر األواخر ما ال يجتهد في غيره
 
 

ائت اب استحباب ترك المبيت على الفراش في رمضان إذ البب

غير  على الفرش أثقل نوما و أقل نشاطا للقيام من النائم على

 الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان
 
 

 نيحدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدث - 2216

سليمان ـ و هو ابن بالل ـ حدثني عمرو ـ و هو ابن أبي عمرو 

ليه عن المطلب بن عبد هللا عن عائشة زوج النبي صلى هللا ع

ا دخل و سلم أنها قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذ

 رمضان شد مئزره ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ 
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هللا  المطلب بن عبد قال األلباني : إسناده صحيح لوال عنعنة 

 وهو المخزومي قال الحاف  : كثير التدليس واإلرسال

 
 

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

 

[   343صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ماع أبواب االعتكافج  

 
 

اب وقت االعتكاف في العشر األواخر من شهر رمضانب  

 
 

عثمان إسماعيل بن عبد  أخبرنا األستاذ اإلمام أبو - 2217

مد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن مح

بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن 

ا يحيى خزيمة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا يعلى بن عبيد حدثن

هللا  بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول هللا صلى

 أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل المكان عليه و سلم إذا أراد

اخر من الذي يريد أن يعتكف فيه فإذا أراد أن يعتكف العشر األو

رمضان فضرب له خباء و أمرت عائشة فضرب لها خباء و 

أمرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها أمرت 

ه و بخباء فضرب لها فلما رأى ذلك رسول هللا صلى هللا علي

ف في رمضان فاعتكف في شوالسلم لم يعتك  

 
 

: اب إباحة ضرب القباب في المسجد لالعتكاف فيهنب  
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قال أبو بكر : في خبر عمارة بن غزية حديث أبي  - 2218

 سعيد : اعتكف في قبة تركية خرجته في غير هذا الباب

 
 

اب في اعتكاف شهر رمضان كلهب  

 
 

مر المعتحدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا  - 2219

حدثني عمارة بن غزية األنصاري قال : سمعت محمد بن 

إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري : أن 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اعتكف العشر األول من 

ها رمضان ثم اعتكف العشر الوسط في قبة تركية على سدت

 قطعة حصير فذكر الحديث بطوله قد أمليته قبل
 
 

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

 

[   344صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 اب االقتصار في االعتكاف على العشر األوسط و العشرب

األواخر من رمضان إذ االعتكاف كله فضيلة ال فريضة و 

نهاالفضيلة ال تضيق على المرء أن يزيد فيها أو ينقص م  

 
 

د حدثنا يحيى بن سعيد و عب حدثنا محمد بن بشار - 2220

بن  الوهاب ـ يعني ابن عبد المجيد الثقفي ـ قاال : حدثنا محمد

ع عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال : اعتكفنا م

ان النبي صلى هللا عليه و سلم العشر الوسط من شهر رمض

در ثم فلما أصبح صبيحة عشرين و رجعنا فنام فأري ليلة الق
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ذكر ان العشي جلس على المنبر فخطب الناس فأنسيها فلما ك

سلم  الحديث قال : و من اعتكف مع رسول هللا صلى هللا عليه و

 فليرجع إلى معتكفه 
 
 

قال األلباني : إسناده حسن   

 
 

هر اب إباحة االقتصار من االعتكاف على العشر األواخر من شب

العشرين األولين رمضان دون  

 
 

كر ابن الة بن الفضل حدثنا أبو بحدثنا أبو الفضل فض - 2221

عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : 

ان في كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعتكف في كل رمض

 العشر األواخر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف فيه

 عشرين يوما

 
 

شهر  اب الرخصة في االقتصار على اعتكاف السبع الوسط منب

و ما بعده من رمضان ن دون ما قبلهرمضا  

 
 

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

 

[   345صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب حدثني - 2222

يقول  حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالم بن عبد هللا بن عمر

سلم  بي صلى هللا عليه و: سمعت أبي يقول : جاوز أصحاب الن
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لم : السبع األوسط من رمضان فقال النبي صلى هللا عليه و س

 من كان منكم متحريا فليتحرها في السبع األواخر 

 
 

قال األلباني : إسناده صحيح   

 
 

اب المداومة على اعتكاف العشر األواخر من شهر رمضانب  

 
 

ن ب حدثنا محمد بن الحسين بن تسنيم حدثنا محمد - 2223

 بكر البرساني حدثنا ابن جريج أخبرني الزهري عن حديث

 عروة و ابن المسيب يحدث عروة عن عائشة و سعيد عن أبي

لعشر هريرة : أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يعتكف في ا

 األواخر من رمضان حتى توفاه هللا
 
 

ل اب االعتكاف في شوال إذا فات االعتكاف في رمضان لفضب

لدوام العم  

 
 

 حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد هللا بن وهب - 2224

أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن عمرة 

عتكاف حدثتني عائشة : أن النبي صلى هللا عليه و سلم أراد اال

نت لها فاستأذنته عائشة لتعتكف معه فلما رأته زينب معه فأذ

عه فلما تكف مفضربت خباءها فسألتها حفصة تستأذن لها لتع

 رأته زينب ضربت معهن و كانت امرأة غيورا فراى رسول هللا

بهذا ؟  صلى هللا عليه و سلم أخبيتهن فقال : ما هذا ؟ البر يردن

ر ! فترك االعتكاف حتى أفطر من رمضان ثم اعتكف في عش

 من شوال
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-------------------------------------  

 

[   346صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ة اب االعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر أو علب

 تصيب المرء
 
 

بي حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثنا أ - 2225

بي حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب : أن الن

ان صلى هللا عليه و سلم كان يعتكف العشر األواخر من رمض

عاما فاعتكف من العام المقبل عشرين ليلة فلم يعتكف   

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

أنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال : أنب - 2226

لم حميد عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى هللا عليه و س

تكف يعتكف في العشر األواخر من رمضان فسافر عاما فلم يع

قبل عشرين ليلةفاعتكف في العام الم  

 
 

أنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال : أنب - 2227

لم حميد عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى هللا عليه و س

لما كان يعتكف في العشر األواخر من رمضان فلم يعتكف عاما ف

 العام المقبل اعتكف عشرين 
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قال األعظمي : إسناده صحيح   

 
 

سلم اء نذر االعتكاف ينذره المرء في الشرك ثم ياب األمر بوفب

ر قضاء النذر و إباحة اعتكاف ليلة واحدة في عش الناذر قبل

 رمضان

 
 

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

 

[   347صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

 حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ - 2228

 عن نافع قال : ذكر عند ابن عمر عمرة رسول هللا حدثنا أيوب

ال : صلى هللا عليه و سلم من الجعرانة فقال : لم يعتمر منها ق

ي و كان على عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية فسأل النب

ك الليلة صلى هللا عليه و سلم فأمره أن يفي به فدخل المسجد تل

 فذكر الحديث

لنبي ي كتاب الجهاد وقت رجوع اال أبو بكر : قد كنت بينت فق

 صلى هللا عليه و سلم إلى مكة بعد فتح حنين و إنما كان

سلم  اعتكاف عمر هذه الليلة بعد رجوع النبي صلى هللا عليه و

 إعطائها إياه من سبي حنين
 
 

وب حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان عن أي - 2229

نذر اعتكاف في عن نافع عن ابن عمر : أن عمر كان عليه 

ن الجاهلية ليلة فسأل النبي صلى هللا عليه و سلم فأمره أ

ية يعتكف و كان النبي صلى هللا عليه و سلم قد وهب له جار

This file was downloaded from QuranicThought.com



س من سبى حنين فبينما هو معتكف في المسجد إذ دخل النا

سلم  يكبرون فقال : ما هذا ؟ قالوا : رسول هللا صلى هللا عليه و

رسلوا تلك الجاريةأرسل سبي حنين قال : فأ  

:  قال بعض الرواة : في خبر نافع عن ابن عمر عن عمر قال و

إني نذرت أن أعتكف يوما فإن ثبتت هذه اللفظة فهذا من 

ل ليلة الجنس الذي أعلمت أن العرب قد تقول يوما بليلته و تقو

هذا  تريد بيومها و قد ثبتت الحجة في كتاب هللا عز و جل في  

 
 

إسناده صحيح على شرط مسلم قال األلباني :   

 
 

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

 

[   348صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

لبولاب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة اإلنسان الغائط و اب  

 
 

ني حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا ابن وهب أخبر - 2230

بير و عمرة : أن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الز

لم  عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها لحاجة

 تسأل عن المريض إال و هي مارة قالت عائشة : إن رسول هللا

ان و صلى هللا عليه و سلم لم يكن يدخل البيت إال لحاجة االنس

 كان يدخل علي رأسه و هو في المسجد فأرجله 

 
 

قال األعظمي : إسناده صحيح   
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ب ترك دخول المعتكف البيت إال لحاجة االنسان و إباحة اب

لهرأسه من المسجد إلى المرأة لتغسله و ترج إخراج المعتكف  

 
 

أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال  - 1223

أخبرني يونس و مالك و الليث عن ابن شهاب عن عروة و 

ال : قعمرة : بمثل حديث يونس بن عبد األعلى سواء غير أنه 

 إلي رأسه
 
 

ها اب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف و مسب

من المسجد إياه و هي خارجة  

 
 

عبة حدثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا ش - 2232

 عن هشام بن عروة عن عائشة : عن النبي صلى هللا عليه و

أسه سلم أنه كان معتكفا في المسجد فتجيء عائشة فيخرج ر

رجله و هي حائضفت  

 
 

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

 

[   349صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

اب الرخصة في زيارة المرأة و زوجها في اعتكافه و ب

زيارتها إياه محادثتها إياه عند  

 
 

مر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مع - 2233

:  حسين عن صفية بنت حيي قالتعن الزهري عن علي بن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



وره ليال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم معتكفا فأتيته أز

ا في دار فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام ليقلبني و كان مسكنه

ليه و أسامة فمر رجالن من األنصار فلما رأيا النبي صلى هللا ع

لكما سلم أسرعا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم : على رس

ال : إن نها صفية بنت حيي فقاال : سبحان هللا يا رسول هللا قإ

ذف الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم و إني خشيت أن يق

 في قلوبكما شرا أو قال شيئا
 
 

لغ مع اب ذكر الدليل على أن النبي صلى هللا عليه و سلم إنما بب

ن صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد ال أنه خرج م

 المسجد فردها إلى منزلها
 
 

عيب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو اليمان أخبرنا ش - 2234

 عن الزهري أخبرني عن أبي الحسين أن صفية زوج النبي

 عليه صلى هللا عليه و سلم أخبرته : أنها جاءت النبي صلى هللا

ن و سلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر األواخر م

صلى  نده ساعة ثم قامت لتنقلب و قام النبيرمضان فتحدثت ع

الذي  هللا عليه و سلم معها ليقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد

 عند باب أم سلمة مر بها رجالن من األنصار فذكر الحديث

 
 

خبر  اب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في االعتكافب

 صفية من هذا الباب

 
 

د حدثنا المعلى بن عبحدثنا الفضل بن أبي طالب  - 2235

 بن الرحمن الواسطي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عبيد هللا
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أبي جعفر عن أبي معمر عن عائشة قالت : كنت أسمر عند 

 رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و هو معتكف و ربما قال :

 قالت : كنت أسهر

كر ال أبو بكر : هذا خبر ليس له من القلب موقع و هو خبر منق

ف لم  ما استدللت من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكلوال

س يجز أن يجعل لهذا الخبر باب على أصلنا فإن هذا الخبر لي

غنية  من األخبار التي يجوز االحتجاج بها إال أن في خبر صفية

 في هذا فأما خبر صفية ثابت صحيح و فيه ما دل على أن

و هو السمر محادثة الزوجة زوجها في اعتكافه ليال جائز 

 نفسه 
 
 

رحمن قال األلباني : إسناده ضعيف جدا نفته المعلى بن عبد ال 

نكره الواسطي فإنه متهم بالوضع كما في التقريب ولذلك است

 المصنف رحمه هللا
 
 

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

 

[   350صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

و وضع السرر فيه لالعتكافاب االفتراش في المسجد ب  

 
 

بد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ع - 2236

 العزيز ـ يعني ابن محمد ـ عن عيسى بن عمر بن موسى عن

ان إذا نافع عن ابن عمر : عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه ك

اعتكف طرح له فراشه أو وضع له سريره وراء أسطوانة 
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 التوبة

عبد  كر : اسطوانة التوبة هي التي شد أبو لبابة بنال أبو بق

 المنذر عليها و هي على غير القبلة 
 
 

هم بل قال األلباني : إسناده ضعيف نعيم بن حماد ضعفه بعض 

 اتهمه بعضهم
 
 

اف فيهااب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد لالعتكب  

 
 

بن نا احدثنا أحمد بن نصر حدثنا مالك بن سعير حدث - 2237

 أبي ليلى عن صدقة ـ و هو ابن سيار ـ عن عبد هللا بن عمر

ف اعتكف قال : بني لنبي هللا صلى هللا عليه و سلم بيت من سع

 في رمضان حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرؤون

ناجيه فقال : إن المصلي إذا صلى يناجي ربه فليعلم أحدكم ما ي

عض الجهر بعضهم على بيجهر بعضكم على بعض يريد إنكار   

 
 

من  قال األعظمي : إسناده حسن لغيره ابن أبي ليلى ضعيف 

 قبل حفظه وصدقة مجهول لكن له شاهد من رواية أبي سعيد

202/  3الخدري انظر الفتح الرباني   

 
 

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

 

[   351صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

في  في وضع األمتعة التي يحتاج إليها المعتكف اب الرخصةب
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المسجد اعتكافه في  

 
 

ا ابن حدثنا عبد الجبار بن العالء حدثنا سفيان حدثن - 2238

جريج عن سليمان بن األحول عن أبي سلمة عن أبي سعيد 

الخدري و محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن 

عليه و  هللا صلى هللاأبي سعيد الخدري قال : اعتكفنا مع رسول 

 سلم في العشر األوسط

قال ن رمضان فلما كان صبيحة عشرين ذهبنا ننقل متاعنا فم

هذه  لنا : من كان منكم اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت

 الليلة فنسيتها و أريتني أسجد في ماء و طين
 
 

اب الخبر الدال على إجازة االعتكاف بال مقارنة للصوم إذ ب

وم في عليه و سلم قد أمر باعتكاف ليلة و ال ص لى هللاالنبي ص

 الليل
 
 

 ابن حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا عبيد هللا - 2239

عمر عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب سأل النبي 

ة فقال عليه السالم فقال : إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلي

وف بنذركالنبي صلى هللا عليه و سلم : أ  

 
 

 اب الرخصة للنساء في االعتكاف في مسجد الجماعات معب

 أزواجهن إذا اعتكفوا
 
 

-------------------------------------  
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[   352صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

ه فأذن في خبر عائشة : فاستأذنته عائشة لتعتكف من - 2240

 لها ثم استأذنت لحفصة

بتمامه د أمليت الحديثق  

 
 

و  اب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعةب

إلى هللا عز و جل ليس بنذر يتقرب  

 
 

 أخبرني الحسن بن محمد بن الصباح عن الشافعي - 2241

 قال : و من نذر أن يعتكف قائما فال يكلم أحدا و ال يأكل و ال

كلم يضطجع على فراش على معنى التقرب بال يمين جلس و ت

 و أكل و افترش بال كفارة و إنما يوفى من النذر بما كانت هلل

ال  فيه طاعة فأما من نذر ما ليس هلل فيه طاعة فال يفي به و

عن  يكفر أخبرنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك األيلي

 القاسم بن محمد عن عائشة

هللا  ن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : من نذر أن يطيعأ

طعه و من نذر أن يعصي هللا فال يعصيهفلي  

 
 

هللا  قال أبو بكر : في خبر ابن عباس أن النبي صلى - 2242

ه عليه و سلم رأى أبا إسرائيل قائما في الشمس فقال : ما ل

 قائم في الشمس ؟ قالوا : نذر أن يصوم و أن ال يجلس و ال

سول يستظل قال : مروه فليجلس و ليستظل و ليصم فأمره ر

عة و  صلى هللا عليه و سلم بالوفاء في الصوم الذي هو طاهللا

إن  ترك القيام في الشمس إذ ال طاعة في القيام في الشمس و
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عذيب كان القيام في الشمس ليس بمعصية إال أن يكون فيه ت

 فيكون حينئذ معصية

د خرجت هذا الجنس على االستقصاء في كتاب النذورق  

 
 

كفه و الدليل على أن اب وقت خروج المعتكف من معتب

مصبحا ال ممسيا المعتكف يخرج من معتكفه  

 
 

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

 

[   353صفحة  - 3صحيح ابن خزيمة    ] جزء    

 
 

هب حدثنا يونس بن عبد األعلى أخبرنا عبد هللا بن و - 2243

أن مالكا أخبره عن يزيد بن عبد هللا بن الهاد عن محمد بن 

اهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي إبر

سلم  سعيد الخدري : أنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه و

ذا يعتكف في العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إ

حتها كان ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي يخرج من صبي

واخر شر األمن اعتكافه قال : من اعتكف معنا فليعتكف في الع

 و ذكر الحديث بطوله

خر كتاب الصومن  
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