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لبيهقي : املؤلف  علي ا احلسني بن  أمحد بن  بكر  بو   أ

 مقدمة
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 صلى اهللا على حممد وآله وسلم
احلمد هللا رب العاملني ، شكرا لنعمته ، وال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، إقرارا : " قال احلافظ البيهقي رمحه اهللا 

فإن اهللا تبارك وتعاىل سهل علي تصنيف كتاب : ، والصالة على رسوله حممد وآله أما بعد  بربوبيته ووحدانيته
خمتصر ، يف بيان ما جيب على العاقل البالغ اعتقاده واالعتراف به يف األصول ، منوى بذكر أطراف أدلته من كتاب 

ملنقول ، مث إين استخرت اهللا تعاىل يف اهللا تعاىل ، وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ومن إمجاع السلف ودالئل ا
إردافه بتصنيف كتاب يشتمل على بيان ما ينبغي أن يكون مذهبه بعدما صح اعتقاده يف العبادات ، واملعامالت ، 

واملناكحات ، واحلدود ، والسري ، واحلكومات ، ليكون بتوفيق اهللا عز وجل لكتابه ، وسنة نبيه صلى اهللا عليه 
لصاحلني من عباده مقتديا ، وهللا جل ثناؤه فيما فرض عليه ، وندب إليه نصا أو داللة مطيعا ، وسلم متبعا ، وبا

وعما زجر عنه منزجرا ، ويكون يف حاليت التوقري والتقصري ممن يرجو رمحة ربه ، وخيشى عذابه ، وأي عبد عبده 
وإكرامه ، يعيننا على حسن عبادته ،  حق قدره ؟ أو قام فيما تعبده به بواجب أمره ، واهللا تعاىل جبزيل إنعامه

وبفضله وسعة رمحته يتجاوز عنا ما قصرنا فيه من طاعته ، ويوفقين إلمتام ما نويته من بيان مذهب أهل السنة 
واجلماعة يف استعمال الشريعة على طريق االختصار ، ويعينين والناظرين فيه لالستشعار به ، واالقتداء يف مجيع ذلك 

 " داية ، وحلسن عاقبتنا يف أمور الدنيا واآلخرة ، إنه قريب جميب ، وبعباده رءوف رحيم بأهل الرشد واهل

وما : باب استعمال العبد الصدق والنية واإلخالص فيما يقول ويعمل هللا عز وجل على موافقة السنة قال اهللا تعاىل 
 أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين

نا أبو : بن عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي قاال  أخربنا أبو عبد اهللا حممد - ١
عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين ، أنا أبو أمحد حممد بن عبد الوهاب الفراء ، نا جعفر بن عون ، أنا حيىي بن سعيد 

مسعت رسول اهللا : ، رضي اهللا عنه يقول  مسعت عمر: ، عن حممد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وقاص ، قال 
إمنا األعمال بالنية وإمنا المرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته : " صلى اهللا عليه وسلم يقول 

وأخربنا أبو عبد اهللا " إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه 
أخربنا أبو عبد اهللا الشيباين ، نا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ، أنا يزيد : افظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال احل

 بن هارون ، أنا حيىي بن سعيد ، مبثله
مسعت حممد بن سليمان : مسعت أبا عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ يقول : مسعت أبا عبد اهللا احلافظ ، يقول  - ٢

من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ : " قال عبد الرمحن بن مهدي : مسعت حممد بن إمساعيل ، يقول : س ، يقول بن فار
وقد استعمله حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا فبدأ اجلامع الصحيح حبديث األعمال " حبديث األعمالبالنيات 

يدخل يف حديث األعمال بالنيات : " ه اهللا يقول بالنيات واستعملناه يف هذا الكتاب فبدأنا هبوكان الشافعي رمح
وهذا ألن كسب العبد إمنا يكون بقلبه ولسانه وبنانه ، والنية واحدة من ثالثة أقسام اكتسابه ، : قلنا " ثلث العلم 



مل مث لقسم النية ترجيح على القسمني اآلخرين ؛ فإن النية تكون عبادة بانفرادها ، والقول العاري عن النية والع
؛ ألن القول والعمل " نية املؤمن خري من عمله : " اخلايل عن العقيدة ال يكونان عبادة بأنفسهما ، ولذلك قيل 
 يدخلهما الفساد والرياء ، والنية ال يدخلها وباهللا التوفيق

نا أبو معاوية  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، - ٣
كنا حندث منذ مخسني سنة أن األعمال تعرض على اهللا عز وجل ما : ، نا عاصم األحول ، عن أيب العالية ، قال 

 "اطلبوا ثواب هذا ممن عملتموه له : هذا كان يل وأنا أجزي به وما كان لغريه قال : " كان منها له قال 
بن احلداد الصويف ، مبكة ، نا أبو عمر حممد بن الفضل بن سلمة ، نا  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا بكري - ٤

اهللا تعاىل ما يقبل من العمل إال ما كان له خالصا وال " إن : مسعت فضيل بن عياض ، يقول : سعيد بن زنبور ، قال 
 "يقبله إذا كان خالصا إال على السنة 

: مسعت حممد بن احلسن البغدادي ، يقول : السلمي قال أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى  - ٥
نظر األكياس : " مسعت سهال ، يعين ابن عبد اهللا التستري ، يقول : مسعت اجلريري ، يقول : مسعت جعفرا ، يقول 

يف تفسري اإلخالص فلم جيدوا غري هذا أن تكون حركاته وسكونه يف سره وعالنيته هللا وحده ال شريك له ال ميازجه 
 "شيء ال نفس وال هوى وال دنيا 

مسعت السري : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين جعفر بن حممد بن نصري ، حدثين اجلنيد بن حممد ، قال  - ٦
ال تعمل هلم شيئا وال تترك هلم شيئا وال تعط هلم شيئا ، وال تكشف هلم : " بن املغلس ، وقد ذكر الناس فقال 

 يد هبذا القول كون أعمالك هللا وحدهير: قال اجلنيد " شيئا
باب حتسني العبد عبادة معبوده حىت كأنه يراه ويشاهده فإنه سبحانه جل ثناؤه يراه ويعلم سره وعالنيته قال اهللا 

 .يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون : أمل يعلم بأن اهللا يرى وقال : تعاىل 
بن بشران املعدل مبدينة السالم ، أنا أبو علي إمساعيل بن حممد  أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا - ٧

الصفار ، نا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ، نا يونس بن حممد ، نا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حيىي بن يعمر ، 
قلت : هم أحد ؟ قال هل عندنا من: قال . يا أبا عبد الرمحن ، إن قوما يزعمون ليس قدر : البن عمر : قلت : قال 

فأبلغهم عين إذا لقيتهم أن ابن عمر بريء إىل اهللا منكم وأنتم برآء إىل اهللا منه ، مسعت عمر بن : قال . ال : 
بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أناس إذ جاءه رجل ليس عليه عناء سفر : اخلطاب قال 

ي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما جيلس أحدنا يف الصالة مث وضع وليس من البلد يتخطى حىت ورك بني يد
اإلسالم أن تشهد أن ال إله : " يا حممد ما اإلسالم ؟ فقال : يده على ركبيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ابة ، وتتم الوضوء إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وأن تقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وحتج وتعتمر وتغتسل مناجلن
يا حممد ، ما اإلميان ؟ قال : قال . صدقت : قال " نعم : " فإن فعلت هذا فأنا مسلم ؟ قال : قال " وتصوم رمضان 

اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وتؤمن باجلنة والنار وامليزان وتؤمن بالبعث بعد املوت وتؤمن : " 
يا حممد ، ما اإلحسان ؟ : قال . صدقت : قال " نعم : " قال . ا فعلت فأنا مؤمن فإذ: قال " بالقدر خريه وشره 

: قال " نعم : " فإذا فعلت هذا فأنا حمسن ؟ قال : قال " أن تعمل هللا كأنك تراه فإنك إن ال تراه فإنه يراك : " قال 
إن شئت أنبأتك : " قال " لسائل سبحان اهللا ما املسئول بأعلم هبا من ا: " فمىت الساعة ؟ قال : قال . صدقت 

ما العالة : قال " إذا رأيت العالة احلفاة العراة يتطاولون يف البناء وكانوا ملوكا : " قال . أجل : قال . بأشراطها 
صدقت : قال " وإذا رأيت األمة تلد رهبا وربتها فذلك من أشراط الساعة : " قال " العرب : " احلفاة العراة ؟ قال 



فطلبناه فلم نقدر عليه ، فقال رسول : قال " علي بالرجل : " فوىل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث هنض . 
هل تدرون من هذا ؟ هذا جربيل عليه السالم أتاكم يعلمكم دينكم فخذوا عنه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا حممد بن عبد اهللا ، أمحد  - ٨" وىل فوالذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاين قبل مديت هذه وما عرفته حىت
وسئل عن أول : مسعت اجلنيد بن حممد ، يقول : مسعت إبراهيم بن حسان ، يقول : بن حممد احلامتي الطوسي يقول 

 إخل" كأنك تراه : " قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مقام التوحيد فقال 
نا أبو العباس حممد بن : د الرمحن السلمي ، وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عب - ٩

مسعت بالل بن : مسعت الضحاك بن عبد الرمحن ، يقول : يعقوب ، أنا العباس بن الوليد بن مزيد ، أخربين أيب قال 
ام ويف دار نصب لدار عباد الرمحن إنكم تعملون يف أيام قصار أليام طوال ويف دار زواللدار مق: " سعد ، يقول 

 "نعيم وخلد فمن مل يعمل على يقني فال يتعىن 
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد بن  - ١٠

بكر الصديق  قال أبو: الصباح الزعفراين ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن حيىي بن جعدة ، قال 
سلوا اهللا عز : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف الصيف عام األول والعهد قريب : رضي اهللا عنه 

معناه : وروينا عن أوسط البجلي ، مسع أبا بكر ، مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول " وجل اليقني والعافية 
 "ني خريا من العافية فإنه ما أعطي العبد بعد اليق: " وزاد 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا احلسني بن صفوان ، نا عبد اهللا بن أيب الدنيا ، حدثين حممد بن عثمان  - ١١

إن الناس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : العجلي ، نا أبو أسامة ، عن جرير بن حازم ، ثنا احلسن ، قال 
صدق اهللا ورسوله ، باليقني طلبت اجلنة : " قال احلسن " ن اليقني والعافية فاسألومها اهللا مل يؤتوا يف الدنيا خريا م

وباليقني هرب من النار وباليقني أديت الفرائض وباليقني صرب على احلق ويف معافاة اهللا خري كثري ، قد واهللا رأيناهم 
 "يتقربون يف العافية فإذا نزل البالء تفارقوا 

مسعت : مسعت أبا عثمان احلناط يقول : عبد اهللا احلافظ ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، قال  أخربنا أبو - ١٢
النظر إىل اهللا يف كل شيء ، والرجوع إليه يف كل شيء ، واالستعانة به : " ثالثة من أعالم اليقني : ذا النون ، يقول 

نه بأنه ال ميكن ذلك إال مبعونته قال اهللا عز وجل باب استعانة العبد مبعبوده على حسن عبادته علما م"يف كل حال 
إياك نعبد وإياك نستعني ، وعلمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فيما علمنا إياك نعبد وإياك نستعني يعين قولوا : 

ال قوة على ال حول عن معصية اهللا إال بعصمة اهللا و: يعين " ال حول وال قوة أال باهللا : " يف أخبار كثرية أن نقول 
 .طاعة اهللا إال بعون اهللا 

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا احلسني بن احلسن الطوسي ، نا عبد اهللا بن أمحد بن أيب مسرة ،  - ١٣
حدثين أبو عبد : مسعت عقبة بن مسلم التجييب ، يقول : نا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ، نا حيوة بن شريح ، قال 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيدي يوما مث : حلبلي ، عن الصناحبي ، عن معاذ بن جبل ، أنه قال الرمحن ا
أوصيك يا معاذ ال : " فقال . بأيب وأمي يا رسول اهللا ، وأنا أحبك : فقال معاذ " يا معاذ ، واهللا إين ألحبك : " قال 

وأوصى بذلك معاذ : قال " ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعين على : " تدعن يف دبر كل صالة أن تقول 
 الصناحبي وأوصى الصناحبي أبا عبد الرمحن احلبلي وأوصى أبو عبد الرمحن عقبة بن مسلم 

 مجاع أبواب الطهارة
إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم إىل قوله وإن كنتم جنبا : باب ال صالة إال بطهور قال اهللا عز وجل 



 فاطهروا
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان  - ١٤

العامري ، نا حسني بن علي اجلعفي ، عن زائدة ، عن مساك بن حرب ، عن مصعب بن سعد ، عن ابن عمر ، قال 
 "ن غلول وال صالة بغري طهور ال يقبل اهللا صدقة م: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

مسعت من أرضى : إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا قال الشافعي رمحه اهللا : باب ما يوجب الوضوء قال اهللا عز وجل 
وهذا التفسري قد رواه مالك بن أنس عن زيد بن أسلم وقال . علمه بالقرآن يزعم أهنا نزلت يف القائمني من النوم 

 .وقرئ المستم ، ) أحد منكم من الغائط أو ملستم النساء أو جاء ( يف سياق اآلية
أخربنا أبو طاهر حممد بن حممش الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسن بن احلسني القطان ، نا أمحد بن يوسف  - ١٥

ول اهللا وقال رس: هذا ما حدثناه أبو هريرة ، قال : السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن مهام بن منبه ، قال 
إذا استيقظ أحدكم فال يضع يده يف الوضوء حىت يغسلها إنه ال يدري أحدكم أين باتت : " صلى اهللا عليه وسلم 

ورواه أبو سلمة " إذا قام أحدكم من النوم إىل الوضوء : ورواه عبد الرمحن بن يعقوب ، عن أيب هريرة وقال " يده 
من قام من نومه " يف كل ذلك مع اآلية داللة على أن . ثالثا : فيه بن عبد الرمحن ومجاعة عن أيب هريرة ، وقالوا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي وأبو بكر أمحد بن  - ١٦"إىل الصالة توضأ 
ا وكيع ، عن أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي ، أن: احلسن القاضي قالوا 

كنت رجال مذاء فكنت أستحيي أن أسأل : األعمش ، عن منذر أيب يعلى ، عن ابن احلنفية ، عن علي ، قال 
ويف معىن : قلت " يغسل ذكرهويتوضأ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملكان ابنته ، فأمرت املقداد فسأله فقال 

 "ارة هذا كل ما خيرج من السبيلني فإنه حدث يوجب الطه
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، نا  - ١٧

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ الفقيه ، نا حممد بن نصر ، نا حيىي ، أنا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن . األعمش 
نعم ، : تفعل هذا وقد بلت ؟ قال : ومسح على خفيه ، فقيل له  بال جرير مث توضأ: " إبراهيم ، عن مهام ، قال 

وكان يعجبهم هذا احلديث : إبراهيم : قال " رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال وتوضأ فمسح على خفيه 
بكر  وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن علي الروذباري ، أنا أبو - ١٨"ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة 

حممد بن بكر ، أنا أبو داود ، نا عثمان بن أيب شيبة ، نا جرير بن عبد احلميد ، عن عاصم األحول ، عن عيسى بن 
إذا فسا أحدكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حطان ، عن مسلم بن سالم ، عن علي بن طلق ، قال 

 "يف الصالة فلينصرف فليتوضأ ، وليعد صالته 
وقوله يف ذلك أشبه باحلديث فهو " فيمن سبقه احلدث يف الصالة يستأنف " وينا عن مسور بن خمرمة ، ور - ١٩
 أوىل
البناء على الصالة بعد الوضوء منقطع وال " وحديث ابن جريج عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  - ٢٠

ىي ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حي" يثبت وصله 
 سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك

وأخربنا أبو زكريا ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا حيىي بن بكري ، نا مالك ، عن  - ٢١
ن املالمسة فمن قبل امرأته وجسها بيده قبلة الرجل امرأته وجسها بيده م: " ابن شهاب ، عن سامل ، عن أبيه قال 

 وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وعبد اهللا بن مسعود معىن قول عبد اهللا بن عمر" فعليه الوضوء



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ، نا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم العبدي ،  - ٢٢
موسى ، نا شعيب بن إسحاق ، أخربين هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن مروان ، حدثه ، عن بسرة بنت نا احلكم بن 

إذا مس أحدكم : " صفوان ، وكانت قد صحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ل ورواه ربيعة بن عثمان عن هشام فأنكر ذلك عروة فسأل بسرة فصدقته مبا قا: قال " ذكره فال يصلني حىت يتوضأ

وروينا يف ذلك عن عمر بن اخلطاب ، وسعد : فسألت بسرة فصدقته مبا قال : قال عروة : يف احلديث : ، وقال 
قال الشافعي . بن أيب وقاص ، وعبد اهللا بن عمر ، وعبد اهللا بن عباس ، وعائشة ، وأيب هريرة ، رضي اهللا عنهم 

 ب الوضوء فيه ال يوجبه ، إال باالتباع ألن الرأي ال يوجبهوالذي أوج: رضي اهللا عنه 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو الوليد الفقيه ، أنا احلسن بن سفيان ، نا أبو كامل ، نا أبو عوانة ،  - ٢٣

 صلى اهللا عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب ، عن جعفر بن أيب ثور ، عن جابر بن مسرة ، أن رجال سأل رسول اهللا
أتوضأ من حلوم : قال " شئت فتوضأ وإن شئت فال توضأ " إن : أتوضأ من حلوم الغنم ؟ قال : عليه وسلم قال 

أصلي يف مبارك : قال " نعم : " أصلي يف مرابض الغنم ؟ قال : قال " نعم ، فتوضأ من حلوم اإلبل : " اإلبل ؟ قال 
جعفر ويشبه أن يكون هنيه عن الصالة يف مبارك اإلبل ملا خيشى من  تابعه مساك بن حرب عن"ال : " اإلبل ؟ قال 

 بعرهتا وأمره بالوضوء من حلومها لدسومتها وشدة رائحتها واالحتياط من أكلها أن يتوضأ فأما سائر ما مسته النار
نا عبد اهللا يعين ابن  فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا السري بن خزمية ، - ٢٤

مسلمة ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبد اهللا بن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 "أكل كتف شاة ، مث صلى ومل يتوضأ " وسلم 
ه وسلم ترك آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا علي" كان : " وروينا يف حديث جابر بن عبد اهللا أنه قال  - ٢٥

نا أبو العباس هو : أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو نصر أمحد بن علي القاضي قاال " الوضوء مما مست النار 
األصم ، نا حممد بن عوف ، نا علي بن عياش ، نا شعيب بن أيب محزة ، عن حممد بناملنكدر عن جابر فذكره أخربنا 

، هو األصم ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا يونس بن بكري ، نا حممد بن إسحاق ، أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : حدثين صدقة بن يسار ، عن ابن جابر ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال 

جميء الرجل حىت  فأصاب رجل من املسلمني امرأة رجل من املشركني ، فذكر احلديث يف" غزوة ذات الرقاع 
من يكلؤنا ليلتنا : يهريق يف أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم دما وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم نزل منزال فقال 

فانتدب رجل من املهاجرين ورجل من األنصار وأن املهاجري قال لألنصاري اكفين أول الليل فنام املهاجري وقام 
اه بسهم فوضعه فيه فنزعه وثبت قائما يصلي مث رماه بآخر مث عاد له الثالثة مث األنصاري يصلي وأتى زوج املرأة فرم

سبحان اهللا ، أفال أهببتين أول ما : ركع فسجد مث أهب صاحبه فلما رأى املهاجري ما باألنصاري من الدماء قال 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنت يف سورة فلم أحب أن أقطعها وامي اهللا لوال أن أضيع ثغرا أمرين رسو: رماك ؟ قال 

 "حبفظه لقطعت نفسي قبل أن أقطعها 
أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ، ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا احلسن بن علي بن  - ٢٦

 "غسل حمامجه  إذا احتجم" عفان ، نا عبد اهللا بن منري ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان 
عصر بثرة يف وجهه فخرج شيء من دم " رأيت ابن عمر : وروينا عن بكر بن عبد اهللا املزين ، أنه قال  - ٢٧

 وروينا معناه عن ابن مسعود" فحكه بني أصبعيه ، مث صلى ومل يتوضأ
اغسل أثر : ال وروى الشافعي ، رمحه اهللا يف القدمي عن رجل ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، ق - ٢٨



ومل يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما روي عنه من الوضوء يف كل دم سائل " احملاجم عنك وحسبك 
 واالحتياط ملن خرج منه ذلك أن يتوضأ

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسن علي بن عبد الرمحن بن مايت السبيعي ، نا إبراهيم بن عبد اهللا  - ٢٩
يعيد : عن الرجل ، يضحك يف الصالة قال " سئل جابر : نا وكيع ، عن األعمش ، عن أيب سفيان ، قال  العبسي ،

ورواه يزيد بن سنان عن األعمش ، فرفعه وروي عن أيب موسى األشعري مث عن الفقهاء " الصالة وال يعيد الوضوء 
ماننب يسار وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم السبعة ، من أهل املدينة وهم سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وسلي

بن حممد بن أيب بكر الصديق وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن 
هؤالء الفقهاء السبعة وعليهم إمجاع األمة . مسعود ومنهم من بدل أبا بكر بسامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 

هل مكة والشعيب من أهل الكوفة مثل قول جابر وحديث القهقهة مل يثبت إسناده ومداره على أيب وعطاء من أ
 العالية الرياحي وأبو العالية إمنا رواه مرسال وإرسال أيب العالية ضعيف واهللا أعلم

يمان ، أنا الشافعي ، نا أبو العباس هو األصم أنا الربيع بن سل: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ٣٠
أنا سفيان ، وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، نا احلميدي 

شكي إىل : ، نا سفيان ، نا الزهري ، أخربين سعيد بن املسيب ، وعباد بن متيم ، عن عمه عبد اهللا بن زيد ، قال 
ال ينتقل حىت : " سلم الرجل خييل إليه الشيء يف الصالة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم النيب صلى اهللا عليه و

 باب االسترباء من البول"يسمع صوتا أو جيد رحيا 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا أبو معاوية ، عن  - ٣١

: " مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقربين فقال : عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال األعمش ، عن جماهد ، 
: قال " إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري ، أما أحدمها فكان ميشي بالنميمة ، وأما اآلخر فكان ال يستنزه من البول 

لعلهما : " اهللا ، مل فعلت هذا ؟ فقال  يا رسول: مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني مث جعل يف كل قرب واحدة قالوا 
ال يستربئ منه ويف رواية : يعين " ال يستنزه من البول : " قوله صلى اهللا عليه وسلم " أن خيفف عنهما ما مل ييبسا 

 وكذلك يف رواية أخرى عن أيب معاوية" ال يستتر يعين ال يتوقى : " وكيع عن األعمش 
فوجب بظاهر اآلية هجران األوثان واألجناس . وثيابك فطهر والرجز فاهجر : باب االستنجاء قال اهللا عز وجل 

 .وقال فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين . وتطهري البدن والثياب ومكان الصالة منها واهللا أعلم 
ع بن سليمان ، أنا أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربي - ٣٢

الشافعي ، أنا ابن عيينة عن حممد بن عجالن عن القعقاع بن احلكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
إمنا أنا مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إىل الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها لغائط : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "وهنى عن الروث والرمة  وال بول وليستنج بثالثة أحجار
هنى عن االستنجاء " وروي يف حديث ابن مسعود وأيب هريرة وجابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  - ٣٣

 "بالعظم والروثة 
سألت اجلن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخر ليلة لقيهم يف بعض : ويف حديث ابن مسعود من الزيادة  - ٣٤

كل عظم يقع يف أيديكم قد ذكر اسم اهللا عليه أوفر ما كان حلما والبعر : " سول اهللا شعاب مكة الزاد فقال ر
ال تستنجوا بروث دابة ، وال بعظم فإنه زاد : " فعند ذلك قال . إن بين آدم خيبثون علينا : فقالوا " علف لدوابكم 

بن جناب ، نا حيىي بن أيب طالب ، أنا  أخربناه أبو سهل حممد بن نصرويه املروزي ، أنا أبو بكر" إخوانكم من اجلن 



 عبد الوهاب ، أنا داود بن أيب هند ، عن الشعيب ، عن علقمة ، عن ابن مسعود ، أنه قال فذكره
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن خالد بن خلي ، نا أمحد بن  - ٣٥

: اق ، عن األعمش ، عن جماهد ، عن ابن عباس ، فيه رجال حيبون أن يتطهروا قال خالد الوهيب ، نا حممد بن إسح
ما هذا الطهور الذي أثىن اهللا : " ملا نزلت هذه اآلية بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عومي بن ساعدة فقال 

فقال رسول . دبره أو قال مقعده  يا نيب اهللا ما خرج منا رجل وال امرأة من الغائط إال غسل: فقال " عليكم به ؟ 
نزلت هذه اآلية يف أهل قباء كانوا : " وروينا يف حديث أيب هريرة قال " هي هذا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأما الذي رويناه يف حديث أيب هريرة من النهي عن االستقبال ، أو " يستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية 
ملا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن  - ٣٦"ط ، فإن ذلك يف الصحراء االستدبار للبول والغائ

: يعقوب ، نا بكار بن قتيبة القاضي ، نا صفوان بن عيسى ، عن احلسن بن ذكوان ، عن مروان األصفر ، قال 
الرمحن ، أليس قد هني عن هذا ؟ يا أبا عبد : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة مث جلس يبول إليها فقلت 

ويشبه أن يكون ابن . هني عن ذلك يف الفضاء فإذا كان بينك وبني القبلة شيء يسترك فال بأس " بلى ، إمنا : قال 
 "عمر إمنا قال ذلك لرؤيته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك يف البناء 

أبو عبد اهللا بن حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد اهللا ، أنا وذلك فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا  - ٣٧
قال عبد اهللا بن : يزيد بن هارون ، أنا حيىي ، أن حممد بن حيىي بن حبان ، أخربه أن عمه واسع بن حبان أخربه قال 

ني حلاجته لقد رقيت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعدا على لبنت: " عمر 
 "مستقبل الشام مستدبر القبلة 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا أبو  - ٣٨
الربيع ، نا إمساعيل بن جعفر ،عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

الذي يتخلى يف طريق املسلمني ويف ظلهم : وما الالعنان يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا " اتقوا الالعنني : " وسلم قال 
" 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد ، نا يزيد بن هارون ،  - ٣٩
كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : " ، قال  أخربين حممد بن عمرو ، عن أيب سلمة ، عن املغرية بن شعبة

 "بعض أسفاره وكان إذا ذهب أبعد يف املذهب 
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إمساعيل ، نا محاد ، نا أبو  - ٤٠

وكان حيدث عن أيب موسى ، فكتب عبد اهللا إىل أيب ملا قدم عبد اهللا بن عباس البصرة : التياح ، حدثين شيخ ، قال 
موسى يسأله عن أشياء ، فكتب إليه أبو موسى إين كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم فأراد أن 

 "إذا أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله : " يبول فأتى دمثا يف أصل جدار فبال مث قال 
من أتى الغائط فليستتر ، : " يب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ورويناه عن أيب سعيد ، عن أ - ٤١

فإن مل جيد إال أن جيمع كثيبا من رمل فليستدبره ، فإن الشيطان يلعب مبقاعد بين آدم من فعل فقد أحسن ومن ال 
إبراهيم بن موسى الرازي ، أنا  أخربناه احلسني بن حممد الروذباري ، أنا حممد بن بكر ، نا أبو داود ، نا" فال حرج

 عيسى ، عن ثور ، عن احلصني ، عن أيب سعيد ، فذكره
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ،  - ٤٢

ال : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر: هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : أنا معمر ، عن مهام بن منبه ، قال 



 "يبال باملاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل منه 
 "هنى أن يبال يف املاء الراكد " وروينا عن أيب الزبري ، عن جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  - ٤٣
إبراهيم بن أيب طالب ، نا إسحاق بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ، نا - ٤٤

: إبراهيم ، نا معاذ بن هشام ، حدثنا أيب ، عن قتادة ، عن عبد اهللا بن سرجس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربنا  - ٤٥إهنا مساكن اجلن: وما يكره من البول يف اجلحر ؟ فقال : قيل لقتادة " ال يبولن أحدكم يف اجلحر " 

روذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أمحد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، أخربين أبو علي ال
ال يبولن أحدكم يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أشعث ، عن احلسن ، عن عبد اهللا بن مغفل قال 
 "مستحمه ، مث يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه 

عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر حممد بن عبد اهللا احلفيد ، نا احلسن بن الفضل البجلي ، نا مسلم بن  أخربنا أبو - ٤٦
مسعت : إبراهيم الوراق ، نا عكرمة بن عمار ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عياض بن هالل ، أنا أبو سعيد ، قال 

الغائط كاشفني عن عورهتما يتحدثان فإن اهللا  ال خيرج الرجالن يضربان: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
 "تعاىل ميقت على ذلك 

 "كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء وضع خامته : " وروينا عن أنس بن مالك ، قال  - ٤٧
ن إذا أراد حاجة ال يرفع ثوبه حىت يدنو م" وعنه وقيل عن ابن عمر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان  - ٤٨

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ، نا إبراهيم بن احلسني ، نا آدم  - ٤٩"األرض 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن أيب إياس ، نا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، مسعت أنس بن مالك ، يقول 

 "من اخلبث واخلبائث  اللهم إين أعوذ بك: " وسلم إذا دخل اخلالء قال 
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد  - ٥٠

دخلت على عائشة رضي اهللا عنها فسمعتها : اهللا بن موسى ، أنا إسرائيل ، عن يوسف بن أيب بردة ، عن أبيه ، قال 
باب السواك وما يف معناه مما "غفرانك : " صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال كان رسول اهللا : " تقول 

 يكون نظافة
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ٥١

: " هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب
 "لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بتأخري العشاء والسواك عند كل صالة 

لوال أن أشق على أميت ألمرهتم بالسواك مع : " ورواه سعيد بن أيب هالل ، عن عبد الرمحن األعرج ، وقال  - ٥٢
ن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا ابن ملحان ، نا حيىي بن بكري ، نا أخربناه أبو احلسن علي بن أمحد ب" الوضوء 

 الليث ، عن خالد ، عن سعيد بن أيب هالل ، عن األعرج ، فذكره
قد كنت أستاك قبل أن أنام وبعدما أستيقظ وقبل أن آكل وبعدما آكل حني مسعت : " زاد قال أبو هريرة  - ٥٣

 "ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
أخربنا أبو حممد بن يوسف ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن حممد بن  - ٥٤

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب : " إسحاق ، عن ابن أيب عتيق ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق ،عن أبيه ، عن عائشة ، وحممد هو أبو  تابعه عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حممد" 

 عتيق



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بالويه وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن  - ٥٥
عبد الرمحن بن مهدي ، عن نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان ، نا : يوسف السوسي قالوا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : " سفيان ، عن منصور ، واألعمش ، وحصني ، عن أيب وائل ، عن حذيفة ، قال 
 "وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك 

ليت فضل الصالة ا: " ذكر الزهري عن عروة ، عن عائشة ، مرفوعا : ورويناه عن حممد بن إسحاق ، قال  - ٥٦
ورواه معاوية بن حيىي الصديف ، عن الزهري ، وليس " يستاك هلا على الصالة اليت ال يستاك هلا سبعون ضعفا 

 بالقوي
أنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر حممد بن بكر ، نا أبو داود ، نا حيىي بن معني ، نا وكيع ، عن زكريا بن  - ٥٧

ن حبيب ، عن ابن الزبري ، عن عائشة ، قالت قال رسول اهللا صلى اهللا أيب زائدة ، عن مصعبنب شيبة ، عن طلق ب
عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واالستنشاق باملاء وقص األظفار وغسل : " عليه وسلم 

شرة إال ونسيت العا: قال مصعب : قال زكريا " الرباجم ونتف اإلبط وحلق العانة وانتقاص املاء ، يعين االستنجاء 
بدل : " وقد روي ذكر املضمضة ، من غري شك يف حديث عمار بن ياسر إال أنه قال : أن تكون املضمضة قلت 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو . وقد ذكر اخلتان يف احلديث الصحيح عن أيب هريرة " اخلتان : إعفاء اللحية 
 يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهبنا أبو العباس حممد بن : زكريا بن أيب إسحاق قاال 

أخربنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن : وحدثنا حبر بن نصر ، قال قرئ على ابن وهب  - ٥٨
االختتان واالستحداد : الفطرة مخس : " املسيب ، عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

قلت ومجيع ذلك حمفوظ وأدى كل واحد من الصحابة ما حفظ " لشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط وقص ا
وحيتمل أن يكون صاحب الشريعة صلى اهللا عليه وسلم أفرد بعضا بالذكر على وجه التأكيد أو ذكر بعضها مث أحلق 

 به غريه ، وباهللا التوفيق
نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان :  إسحاق قاال أنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو بكر بن أيب - ٥٩

بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرئ على مالك عن أيب بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بنعمر ، أن رسول اهللا 
 "أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية " صلى اهللا عليه وسلم 

ظ ، أخربنا أبو النضر الفقيه ، نا حممد بن نصر اإلمام ، نا حيىي بن حيىي ، أنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلاف - ٦٠
وقت لنا يف قص الشوارب ، وتقليم : " جعفر بن سليمان ، عن أيب عمران اجلوين ، عن أنس بن مالك ، قال أنس 

 "األظفار ، وحلق العانة ونتف اإلبط ، أال نترك أكثر من أربعني ليلة 
بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا  أخربنا أبو - ٦١

رأى رجال طويل " املسعودي ، أخربين أبو عون الثقفي ، عن املغرية بن شعبة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك حتت الشارب فقص عليه 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل : ية الوضوء قال اهللا عز وجل باب كيف
 .املرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إىل الكعبني 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ،نا أمحد بن منصور الرمادي ، نا عبد  - ٦٢
نظر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضوءا : معمر ، عن ثابت ، وقتادة ، عن أنس ، قال  الرزاق ، أنا

فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وضع يده يف " ههنا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فلم جيدوه قال 



اء يفور بني أصابعه والقوم يتوضئون حىت توضئوا فرأيت امل: قال " توضئوا بسم اهللا : " اإلناء الذي فيه املاء مث قال 
وهذا احلديث أصح " كانوا حنوا من سبعني رجال : تراهم كم كانوا ؟ قال : قال ثابت فقلت ألنس . عن آخرهم 

ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه " وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أوجه غري قوية . ما روي يف التسمية 
أخربنا أبو عبد  - ٦٣له ربيعة بن أيب عبد الرمحن على النية ، وقد مضى يف النية حديث عمر رضي اهللا عنهوقد مح" 

اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن 
نصر ، قال قرئ على ابن وهب أخربك يونس بن يزيد ، عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، وحدثنا حبر بن 

عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، أخربه أن محران موىل عثمان أخربه أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل 
كفيه ثالث مرات مث مضمض واستنثر ثالث مرات مث غسل وجهه ثالث مرات مث غسل يده اليمىن إىل املرفق ثالث 

سل يده اليسرى مثل ذلك مث مسح برأسه ، مث غسل رجله اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات مث غسل مرات ، مث غ
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما توضأ حنو وضوئي هذا مث قال رسول اهللا : اليسرى مثل ذلك مث قال 

فيهما نفسه غفر له ما تقدم من من توضأ حنو وضوئي هذا مث قام يركع ركعتني ال حيدث : " صلى اهللا عليه وسلم 
 "ذنبه 
وأخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي ، بالكوفة ، أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ، نا  - ٦٤

أمحد بن حازم ، نا أبو غسان مالك بن إمساعيل ، نا إسرائيل ، عن عامر بن شقيق يعين ابن مجرة ، عن شقيق بن 
يتوضأ فغسل كفيه ثالثا ومضمض واستنشق ثالثا وغسل وجهه ثالثا وغسل " ثمان بن عفان رأيت ع: سلمة ، قال 

: ذراعيه ثالثا ومسح برأسه ثالثا وأذنيه ظاهرمها وباطنهما وخلل حليته وغسل قدميه ثالثا وخلل أصابع قدميه وقال 
 "رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل كما رأيتموين فعلت 

أبو احلسن علي بن حممد بن علي بن احلسني املقرئ اإلسفرائيين هبا ، أنا احلسن بن حممد بن أخربنا  - - ٦٥
إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، ناسليمان بن حرب ، نا وهيب بن خالد ، نا عمرو بن حيىي ، عن أبيه ، 

فدعا بتور من " عليه وسلم  شهدت عمرو بن أيب حسن سأل عبد اهللا بن زيد عن وضوء رسول اهللا صلى اهللا: قال 
ماء فتوضأ هلم فأكفأ على يديه ثالث مرات من التور فغسل يديه مث أدخل يده يف اإلناء فمضمض واستنشق واستنثر 
ثالث مرات من ثالث غرف من ماء مث أدخل يده يف اإلناء فغسل وجهه ثالثا مث أدخل يده يف اإلناء فغسل ذراعيه 

مث أدخل يده يف اإلناء فمسح برأسه وأقبل بيده وأدبر مث أدخل يده يف اإلناء فغسل رجليه إىل املرفقني مرتني مرتني ، 
 "إىل الكعبني 

فأقبل هبما وأدبر ، بدأ مبقدم رأسه مث ذهب : " ورواه مالك بن أنس عن عمرو بن حيىي املازين ، وقال فيه  - ٦٦
 "هبما إىل قفاه مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه 

" مسح برأسه مباء غري فضل يده " مث : واه حبان بن واسع ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن زيد ، وقال فيه ور - ٦٧
 هكذا رواه مجاعة عن ابن وهب وعن عمرو بن احلارث عن حبان

نا ابن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، غري مرة ، نا احلسننب سفيان ، نا حرملة بن حيىي ، أ - ٦٨
وهب ، عن عمرو بن احلارث ، عن حبان بن واسع ، أن أباه ، حدثه أنه مسع عبد اهللا بن زيد ، أن النيب صلى اهللا 

وروي عن اهليثم بن خارجة ، وعبد العزيز بن مقالص " مسح أذنيه مباء غري املاء الذي مسح به رأسه " عليه وسلم 
 ، عن ابن وهب ، معىن هذا

اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، نا حممد بن عبد الوهاب الفراء ،  أخربنا أبو عبد - ٦٩



نا خالد بن خملد ، نا : وأخربنا أبو عبد اهللا ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، قاال 
رأيت أبا هريرة توضأ : اهللا اجملمر ، قال سليمان بن بالل ، حدثين عمارة بن غزية األنصاري ، عن نعيم بن عبد 

فغسل وجهه فأسبغ الوضوء مث غسل يده اليمىن حىت أشرع يف العضد مث يده اليسرى مث أشرع يف العضد مث مسح 
هكذا رأيت : رأسه مث غسل رجله اليمىن حىت أشرع يف الساق مث غسل رجله اليسرى حىت أشرع يف الساق مث قال 

أنتم احملجلون يوم القيامة من : " يه وسلم توضأ ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عل
 "إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وحتجيله 

أنا أبو العباس حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا  - ٧٠
: قرئ على ابن وهب : بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، وحدثنا حبر بن نصر ، قال يعقوب ، أنا حممد 

أخربنا مالك بن أنس ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
نظر إليها بعينيه مع املاء ، أو مع آخر إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن وغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة : " 

قطر املاء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع املاء ، أو مع آخر قطر املاء فإذا غسل رجليه 
ورويناه عن عمرو بن عبسة " خرج كل خطيئة مشتها رجاله مع املاء أو آخرقطر املاء حىت خيرج نقيا من الذنوب 

 السلمي
عن الصناحبي ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف حديثهما من الزيادة ذكر املضمضة واالستنشاق فقال و - ٧١

: " وفيه من الزيادة " فيمضمض ويستنشق ويستنثر إال خرجت خطايا فمه وخيامشه مع املاء : " يف حديث أحدمها 
 "مث ميسح رأسه إال خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع املاء 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا حممد بن أيوب ، أنا أبو الوليد ، نا عكرمة  - ٧٢
 -وقد كان أدرك نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -بن عمار ، نا شداد بن عبد اهللا أبو عمار 

يا : قلت : فذكراحلديث وقال فيه : إلسالم ؟ قال بأي شيء تدعي أنك رابع ا: قال أبو أمامة لعمرو بن عبسة 
ما منكم من رجل يقرب وضوءه مث ميضمض ، ويستنشق ، ويستنثر إال : " فقال . رسول اهللا ، أخربين عن الوضوء 

خرجت خطايا فمه وخيامشه مع املاء ، مث يغسل وجهه كما أمره اهللا ، إال خرجت خطايا وجهه من أطراف حليته مع 
يغسل يديه إىل املرفقني إال خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله مع املاء مث ميسح برأسه إال خرجت خطايا  املاء ، مث

رأسه من أطراف شعره مع املاء مث يغسل قدميه إىل الكعبني كما أمره اهللا عز وجل إال خرجت خطايا رجليه من 
مث يغسل قدميه إىل : " ا أمره بغسل الرجلني حيث قال ويف هذا داللة على أن اهللا تعاىل إمن" أطراف أصابعه مع املاء 

 كما أمره اهللا تعاىل" الكعبني 
: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو وأبو سعيد اجلرجاين قالوا  - ٧٣

لرمحن بن مهدي ، عن سفيان ، عن نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان األصبهاين ، نا عبد ا
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : منصور ، عن هالل بن يساف ، عن أيب حيىي ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

 "ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء : " قوما يتوضئون وأعقاهبم تلوح فقال 
ويل لألعقاب وبطون : " لنيب صلى اهللا عليه وسلميقول ويف حديث عبد اهللا بن احلارث الزبيدي ، أنه مسع ا - ٧٤

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ، نا " األقدام من النار 
ي ، حيىي بن بكري ، حدثين الليث ، عن حيوة بن شريح ، عن عقبة بن مسلم ، عن عبد اهللا بن احلارث الزبيد

 فذكره



أسبغ الوضوء ، : " فقال . يا رسول اهللا ، أخربين عن الوضوء : قلت : وروينا عن لقيط بن صربة ، أنه قال  - ٧٥
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن " وخلل بني األصابع ، وبالغ يف االستنشاق ، إال أن تكون صائما 

مسعت : ا حيىي بن حيىي ، أنا حيىي بن سالم ، عن إمساعيل بن كثري ، قال إسحاق الفقيه ، أنا إمساعيل بن قتيبة ، ن
 عاصم بن لقيط بن صربة ، حيدث عن أبيه ، فذكره

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا زيد بن  - ٧٦
بن يزيد الدمشقي ، عن أيب إدريس اخلوالين ، وأيب عثمان ، عن عقبة بن احلباب ، نا معاوية بن صاحل ،ثين ربيعة 
من توضأ فأحسن الوضوء مث قال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عامر ، أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول 

ة يدخل من أيها أشهد أن ال إله أال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله فتحت له مثانية أبواب اجلن: 
. سقط من إسناده جبري بن نفري بني أيب عثمان وعقبة بن عامر وقد ذكره ابن أيب شيبة عن زيد بن احلباب " شاء 

وجيزيه " األعمال بالنيات " والذي روينا يف هذه األحاديث أكمل الوضوء إن شاء اهللا مع ما دل عليه حديث 
لكتاب مع النية فقد توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة مرة االقتصار على ما ورد يف الكتاب على ترتيب ا

 ومسح بناصيته وعمامته
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ، نا خايل حممد  - ٧٧

، عن معاوية بن قرة ، حدثين ابن عمر ،  بن سعيد بن زائدة األسدي ، حدثين عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه
هذا وضوء الصالة الذي ال يقبل : " وأنس بن مالك ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ مرة مرة مث قال 

مث توضأ ثالثا " هذا وضوء من توضأ ضعف اهللا له األجر مرتني : " مث توضأ مرتني مرتني مث قال " اهللا الصالة إال به 
أشهد أن ال : هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي ووضوء إبراهيم خليل الرمحن ، من توضأ مث قال : " قال ثالثا مث 

إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين 
ا قيل يف الدعاء والتشهد عن املسيب بن واضح قلت وقد روينا معىن ، م" فتحت له أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء

، عن حفص بن ميسرة ، عن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر ، وكالمها ضعيف ومل يقع له إسناد قوي واهللا أعلم 
ويف مجيع ما ذكرناه من الكتاب والسنة يف كيفية الوضوء كالداللة على وجوب الترتيب يف الوضوء مع ما روى 

ويف رواية أخرى " نبدأ مبا بدأ اهللا فبدأ بالصفا : "  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف حجته جابر بن عبد اهللا
 وأما البداية باليمىن قبل اليسرى فإهنا سنة مستحبة ملا" إن الصفا واملروة من شعائر اهللا " أبدأ مبا بدأ اهللا به : " 
بن إسحاق ، أنا إمساعيل بن قتيبة ، نا حيىي بن حيىي ، أنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر  - ٧٨

إن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : " األحوص ، عن أشعث بن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت 
فإن : هللا قال الشافعي رمحه ا" وسلم حيب التيمن يف طهوره إذا تطهر ، ويف ترجله إذا ترجل ويف انتعاله إذا انتعل 

بدأ باليسرى قبل اليمىن فقد أساء وال إعادة عليه ألهنما ذكرتا يف القرآن ذكرا واحدا وروي عن علي ، وابن 
جواز االبتداء باليسرى قبل اليمىن وال يثبت ما روي عنهما يف جواز ترك الترتيب يف األعضاء ،وأما " مسعود يف 

 ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء به متتابعا: قال الشافعي " . متابعة الوضوء فإنا نستحبها 
وروينا عن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه : قلت  - ٧٩

رأى رجال يصلي ويف ظهر قدميه ملعة قدر الدرهم مل يصبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء والصالة وهذا " وسلم 
 "منقطع 
: " ويف احلديث الصحيح عن جابر ، عن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث أنه قال  - ٨٠



 "ارجع فأحسن وضوءك 
اغسل ما تركت من قدمك وأعد : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، يف مثل هذه القصة موقوفا عليه أنه قال  - ٨١

 "الصالة 
ق ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحا - ٨٢

بال بالسوق فتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح " نا حيىي بن بكري ، نا مالك ، عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر ، 
 "واهللا أعلم . برأسه ، مث دعي جلنازة حني دخل املسجد ليصلي عليه فمسح على خفيه مث صلى عليها 

 باب املسح على اخلفني يف الوضوء قد مضى فيه حديث جرير بن عبد اهللا وكان إسالمه بعد نزول املائدة
وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، أنا أبو عبد اللهمحمد بن يعقوب بن يوسف احلافظ ،  - ٨٣

يع ، نا يزيد بن زريع ، نا محيد الطويل ، نا بكر بن عبد نا عبد اهللا بن حممد بن شريويه ، نا حممد بن عبد اهللا بن بز
ختلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختلفت معه فلما : اهللا املزين ، عن عروة بن املغرية بن شعبة ، عن أبيه ، قال 

بة فأتيته مبطهرة فغسل وجهه وكفيه مث ذهب حيسر عن ذراعيه فضاق كم اجل" معك ماء ؟ : " قضى حاجته قال 
فأخرج يده من اجلبة وألقى اجلبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته ، وعلى العمامة وعلى خفيه مث ركب 

وركبت فانتهينا إىل القوم وقد قاموا يف الصالة فصلى هبم عبد الرمحن بن عوف وقد ركع هبم ركعة فلما أحس 
فلما سلم قام النيب صلى اهللا عليه وسلم وقمت معه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ذهب يتأخر فأومى إليه فصلى هبم 

محزة بن املغرية ، ابن بزيع يف إسناده عروة وقال غريه فيه عن يزيد بن زريع : كذا قال " فركعنا الركعة اليت سبقتنا 
، وأما املسح بالعمامة والناصية فهو حمفوظ يف حديث املغرية بن شعبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلموروي مثل 

 ذلك يف حديث بالل رضي اهللا عنه
أخربنا أبو النضر بن قتادة ، أنا أبو بكر بن حممد املؤمل ، نا الفضل بن حممد ، نا عمرو وهو ابن عون ، نا  - ٨٤

خالد ، وهو ابن عبد اهللا الواسطي ، عن محيد ، عن أيب رجاء ، موىل أيب قالبة عن أيب قالبة ، عن أيب إدريس ، عن 
هذا إسناد حسن وفيه دليل على " مسح على اخلفني وناصيته والعمامة " نيب صلى اهللا عليه وسلم بالل ، أن ال

 اختصار وقع من جهة الراوي يف حديث من رواه دون ذكر الناصية ، واهللا أعلم
ة ، قال أنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيين - ٨٥

يا رسول اهللا ، أمتسح على خفيك ؟ : قلت : وزاد فيه حصني عن الشعيب ، عن عروة بن املغرية ، عن أبيه قال : 
 باب التوقيت يف املسح على اخلفني"إين أدخلتهما ومها طاهرتان : " قال 
اعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد أخربنا أبو حممد بن عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، أنا إمس - ٨٦

بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، أخربين عمرو بن قيس املالئي ، عن احلكم بن عتيبة ، عن 
عليك بابن أيب طالب فإنه : أتيت عائشة أسأهلا عن اخلفني فقالت : القاسم بن خميمرة ، عن شريح بن هانئ ، قال 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : " فأتيت عليا وسألته فقال : قال . صلى اهللا عليه وسلم كان يسافر مع رسول اهللا 
 "وسلم أن منسح ثالثا إذا سافرنا ويوما إذا أقمنا 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين ، نا  - ٨٧
ما : أتيت صفوان بن عسال املرادي فقال : عن عاصم بن أيب النجود ، عن زر بن حبيش ، قال  سفيان بن عيينة ،
حك يف : قلت . إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء مبا يطلب : فقال . أبتغي العلم : جاء بك ؟ فقلت 

صلى اهللا عليه وسلم فأتيتك صدري املسح على اخلفني بعد الغائط والبول وكنت امرءا من أصحاب رسول اهللا 



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو " نعم : أسألك هل مسعت منه يف ذلك شيئا ؟ قال 
، رواه معمر ، عن عاصم ، " مسافرين أال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليها إال من اجلنابة ولكن من غائط وبول ونوم 

فإذا : قلت "سح ، على اخلفني إذا حنن أدخلنامها على طهر ثالثا إذا سافرنا ، وليلة إذا أقمنا أمرنا أن من" وزاد فيه 
خلع خفيه بعد ما مسح عليهما غسل رجليه يف قول أيب بكرة رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 عن إبراهيم خلع وضوءه: وهو قول علقمة واألسود وإبراهيم وقيل 
أصحهما أنه " ، وكذلك عن مكحول ، وللشافعي ، فيه قوالن " يستأنف وضوءه : " ري ، قال وعن الزه - ٨٨

 "يستأنف الوضوء ، واهللا أعلم 
 باب كيف املسح على اخلفني

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا حيىي بن بكري ،  - ٨٩
 ليضع الذي ميسح اخلفني يدا من فوق اخلف ويدا من حتت: " بن شهاب ، أنه كان يقول نا مالك ، عن ا

ووصفه يل حيىي فوضع : قال عثمان . وذلك أحب ما مسعت إيل يف مسح اخلفني : قال مالك " اخلف مث ميسح 
 إحدى يديه فوق واألخرى حتت

شهاب واحتج يف ذلك مبا روي فيه عن ابن قلت وقد رواه الشافعي رضي اهللا عنه أيضا عن مالك عن ابن  - ٩٠
 "مسح أعلى اخلف وأسفله " عمر وذكر حديث املغرية بن شعبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، نا أمحد بن حيىي بن إسحاق احللواين ،  - ٩١
ن مسلم ، عن ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب املغرية بن شعبة ، عن نا داود بن رشيد ، نا الوليد ب

 - ٩٢"وضأت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك فمسح أعلى اخلفني وأسفله : " املغرية بن شعبة ، قال 
نا حفص بن غياث ، عن وأخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممد بن العالء ، 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل باملسح : " األعمش ، عن أيب إسحاق ، عن عبد خري ، عن علي ، قال 
وهذا يف جواز االقتصار عليه : قلت " من أعاله ، وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح على ظاهر خفيه

 وهو عن ابن عمر من فعله صحيح واهللا أعلمواألول على االختيار إن صح إسناده 
 باب ما يوجب غسل اجلنابة قال اهللا عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا

أخربنا أبو احلسني علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ابن احلمامي ببغداد ، أنا أبو سهل بن زياد القطان  - ٩٣
مبشر احلليب ، عن حممد بن أيب غسان ، عن أيب حازم ، عن ، نا موسى بن هارون ، نا حممد بن مهران اجلمال ، أنا 

رخصة رخصها " حدثين أيب بن كعب ، أن الفتيا اليت ، كانوا يفتون أن املاء من املاء كانت : سهل بن سعد ، قال 
بن  أنا أبو احلسني حممد بن احلسني - ٩٤"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بدء اإلسالم مث أمرنا باغتسال بعد 

حممد بن الفضل القطان ببغداد ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، نا إسحاق بن احلسن احلريب ، نا عفان ، أنا أبان بن 
نا قتادة ، عن احلسن ، عن أيب رافع ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه : يزيد العطار ، ومهام بن حيىي ، قاال 

 "ربع ، مث أجهد نفسه فقد وجب الغسل ، أنزل أو مل ينزل إذا قعد بني شعبها األ: " وسلم قال 
 "وألزق اخلتان باخلتان فقد وجب الغسل " ويف رواية هشام الدستوائي وشعبة بن احلجاج ، عن قتادة ،  - ٩٥
ث ويف حدي" إذا التقى اخلتان باخلتان وجب الغسل أنزل أو مل ينزل " ويف رواية ابن أيب عروبة ، عن قتادة ،  - ٩٦

 "وإن مل ينزل : " مطر ، عن احلسن 
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا عبد اهللا  - ٩٧



بن يوسف ، نا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة أم املؤمنني ، أهنا 
يا رسول اهللا ، هل على املرأة : سليم امرأة أيب طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت  جاءت أم: قالت 

ويف حديث  - ٩٨"نعم إذا رأت املاء : " من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: " بلل وال يذكر احتالما قال القاسم ، عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن الرجل جيد ال

 مث ذكر سؤال أم سليم" ال غسل عليه : " وعن الرجل يرى أن قد احتلم وال جيد البلل قال " يغتسل 
إن ماء الرجل غليظ : " ويف حديث أنس بن مالك يف قصة أم سليم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٩٩

 "أبيض وإن ماء املرأة رقيق أصفر 
 فر يسلمباب الكا
حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو حامد هو ابن الشرقي ، نا حممد بن حيىي  - ١٠٠

نا عبد الرزاق ، أنا عبيد اهللا ، وعبد اهللا ابنا عمر ، عن سعيد املقربي ، عن أيب هريرة : الذهلي ، وأبو األزهر ، قاال 
إن تقتل تقتل : ما عندك يا مثامة ؟ فيقول : ى اهللا عليه وسلم يغدو إليه فيقول ، أن مثامة احلنفي أسر فكان النيب صل

وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ذا دم ، وإن متن متن على شاكر وإن ترد املال نعطك منه ما شئت 
فأسلم فحله وبعث به إىل  ما نصنع بقتل هذا ؟ فمر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يوما: حيبون الفداء ويقولون 

لقد حسن إسالم : " حائط أيب طلحة وأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتني فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 باب كيفية غسل اجلنابة"أخيكم 
أنا حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال  - ١٠١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عائشة ، قالت  الوهاب

وسلم يبدأ فيغسل يديه مث يتوضأ وضوءه للصالة مث يدخل كفيه يف املاء فيخلل هبما أصول شعره حىت خيل إليه أنه 
 "اغتسل قد استربأ البشرة غرف بيده ثالث غرفات فصبها على رأسه مث 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، نا جعفر بن حممد ، وإمساعيل بن  - ١٠٢
كان رسول : " نا حيىي بن حيىي ، أنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قتيبة ، قاال 

اجلنابة يبدأ فيغسل يديه ، مث يفرغ بيمينه على مشاله فيغسل فرجه ، مث  اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اغتسل من
يتوضأ وضوءه للصالة مث يأخذ املاء فيدخل أصابعه يف أصول الشعر حىت إذا رأى أنه قد استربأ حفن على رأسه 

 "ثالث حفنات مث أفاض على سائر جسده مث غسل رجليه 
كان رسول اهللا صلى اهللا : بن عبد الرمحن ، عن عائشة ، قالت ورواه عطاء بن السائب ، عن أيب سلمة  - ١٠٣

عليه وسلم إذا اغتسل من اجلنابة بدأ فغسل يديه ، مث أخذ بيمينه فصب على مشاله فغسل فرجه حىت ينقيه مث 
 وأخربنا أبو" مضمض ثالثا ، وغسل وجهه ثالثا وذراعيه ثالثا مث صب على رأسه وجسده املاء فإذا فرغغسل قدميه 

بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ، نا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، نا محاد بن 
 سلمة ، عن عطاء بن السائب ، فذكره

وروينا عن ابن عباس ، عن ميمونة بنت احلارث ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه يف غسل يديه  - ١٠٤
ما أصابه مث ضرب بيده على احلائط مث توضأ وضوءه للصالة غري قدميه مث أفاض عليه و: " وغسل فرجه ، زادت 

يعين يف االبتداء على . وأحب أن يغسل الرجلني : املاء مث حنى قدميه فغسلهما قال الشافعي رضي اهللا عنه يف القدمي 
يث بكل واحد منهماقال واألمر فيه واسع وقد ورد احلد: مجلة األحاديث يعين حديث عروة عن عائشة قلت 



ففي هذا ما دل على أال . وبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ باملد واغتسل بالصاع : الشافعي رمحه اهللا 
 وقت فيه إال كماله فإذا أتى على ما أمر اهللا به من غسل ومسح فقد أدى ما عليه

أنا أمحد بن سلمان الفقيه ، نا جعفر بن حممد بن  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر املقرئ ببغداد ، - ١٠٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : شاكر ، نا عفان ، نا أبان ، نا قتادة ، حدثتين صفية ، أن عائشة ، قالت 

 "يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع 
د اجلبار ، أنا حفص بن غياث ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عب - ١٠٦

عن حممد بن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن جابر أن أناسا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألوه عن 
 "إمنا يكفي أحدكم أن حيفن على رأسه ثالث حفنات : " فقال . إنا بأرض باردة : غسل اجلنابة وقالوا 

، حدثين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا علي بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ١٠٧
املديين ، نا سفيان ، عنأيوب بن موسى ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن عبد اهللا بن رافع ، موىل أم سلمة عن 

ال ، إمنا يكفيك أن : " قال يا رسول اهللا إين امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه يف الغسل ؟ : قلت : أم سلمة ، قالت 
 "فإذا أنت قد طهرت " أو قال " حتثي على رأسك ثالث حثيات مث تفيضي عليك املاء فتطهري 

أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا داود ، نا شعبة ، عن احلكم ،  - ١٠٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن : ت عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، أهنا قال

ال : " وأما قوله وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا فقد روينا عن ابن عباس أنه قال . ينام أو يأكل توضأ 
باس حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الع" تدخل املسجد وأنت جنب إال أن تكون طريقك فيه وال جتلس 

بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق ، نا حيىي بن بكري ، نا أبو جعفر الرازي ، نا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، 
عن ابن عباس ، يف قوله وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا فذكره وروينا معناه ، عن ابن مسعود ، وجابر ، 

 وأنس
اهللا عز وجل ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف  باب حيض املرأة واستحاضتها وغسلها قال

فأبان أهنا : قال الشافعي رضي اهللا عنه . احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا 
ية حمتملة ملا حائض غري طاهر وأمرنا أن ال نقرب حائضا حىت تطهر ، وال إذا تطهرت حىت تطهر باملاء ، وكانت اآل

إن اعتزاهلن يعين يف موضع احليض ، وحمتملة اعتزال مجيع أبداهنن فدلت سنة رسول : قال بعض أهل العلم بالقرآن 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم علىاعتزال ما حتت اإلزار وإباحة ما فوقها

الرمحن السلمي وأبو احلسن علي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي وأبو عبد  - ١٠٩
نا أبو العباس حممد بن : بن حممد السبيعي وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد السوسي وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا 

يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان العامري ، نا أسباط بن حممد القرشي ، عن أيب إسحاق الشيباين ، عن عبد اهللا 
 "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يباشر نساءه فوق اإلزار وهن حيض : نة ، قالت بن شداد ، عن ميمو

ما حيل من امرأيت وهي : وروينا عن عبد اهللا بن سعد األنصاري ، أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ١١٠
هي حائض يتصدق بدينار وحديث ابن عباس يف الذي يأيت امرأته و - ١١١"لك ما فوق اإلزار : " حائض ؟ قال 

لو كان ثابتا أخذنا به وكان الشافعي يذهب : قال الشافعي رمحه اهللا . أو بنصف دينار مشكوك يف رفعه واهللا أعلم 
إىل أن أقل احليض يوم وليلة وأكثره مخسة عشر يوما وهو قول عطاء بن أيب رباح فإن زاد الدم على مخسة عشر 

ييز ، إن متيز دم االستحاضة عن دم احليض فيما زاد على يوم وليلة إىل مخسة يوما كانت مستحاضة فريد إىل التم



عشر يوما ، وإن مل يتميز فإىل عادهتا فيما خال من أيامها فإن كانت مبتدأة فإىل أقل احليض ، يف أحد القولني وإىل 
أبو عبد اهللا احلافظ وأبو زكريا  أخربنا" عادة نسائها يف القول اآلخر ، وأقل الطهر مخسة عشر يوما وال غاية ألكثره

نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون أنا هشام بن : بن أيب إسحاق قاال 
جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : عروة عن أبيه ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ال ، إمنا ذلك عرق وليست باحليضة ، فإذا أقبلت : " قال . اض فال أطهر أفأدع الصالة إين امرأة أستح: فقالت 
 "احليضة فدعي الصالة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي 

إن دم ، احليض أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن " ويف رواية الزهري عن عروة ، يف هذا احلديث  - ١١٢
 "توضئي وصلي فإمنا هو عرق الصالة ، وإذا كان اآلخر ف

نا أبو العباس : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو الطاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريهم قالوا  - ١١٣
حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا إسحاق بن بكر بن مضر ، عن أبيه ، عن جعفر بن ربيعة 

إن أم حبيبة : ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت  ، عن عراك بن مالك
أمسكي : " بنت جحش اليت كانت حتت عبد الرمحن بن عوف شكت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم الدم فقال هلا 

 فكانت تغتسل عند كل صالة" قدر ما كان حتبسك حيضتك مث اغتسلي 
قال الليث بن : علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا ابن ملحان ، نا حيىي بن بكري ، قال أخربنا  - ١١٤
أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند " مل يذكر ابن شهابعن عروة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعد 

 "كل صالة ولكنه شيء فعلته 
كفيها غسل واحد عند ذهاب قدر حيضتها مث تتوضأ لكل صالة وتصوم وي: " هكذا قال الشافعي : قلت  - ١١٥

وهكذا روي عن عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن أبيه ، عن " وتصلي 
 علي ، مثله وكذلك رويناه عن عائشة ، وأما احلديث الذي ، يرويه أصحابنا يف املبتدأة فالظاهر من احلديث أنه

 أيضا يف املعتادة وعلى هذا محله الشافعي وحنن نرويه
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا أبو عامر  - ١١٦

ن العقدي ، نا زهري بن حممد ، نا عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة ، عن عمه عمران ب
كنت أستحيض حيضة كثرية شديدة فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : طلحة عن أمه محنة بنت جحش قالت 

يا رسول اهللا ، إين امرأة أستحاض حيضة كثرية : أستفتيه وأخربه فوجدته يف بيت أخيت زينب بنت جحش فقلت 
هو : قالت " لكرسف ، فإنه يذهب الدم أنعت لك ا: " شديدة فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصوم ؟ قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . هو أكثر من ذلك ، إمنا أثج ثجا : قالت " فاختذي ثوبا : " قال . أكثر من ذلك 
فقال رسول اهللا صلى " سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من اآلخر ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم : " وسلم 

إمنا هي ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام ، أو سبعة أيام يف علم اهللا عز وجل مث  : "اهللا عليه وسلم 
اغتسلي حىت إذا رأيت أنك قد طهرتوامتنعت فصلي ثالثا وعشرين ليلة ، أو أربعا وعشرين ليلة ، وأيامها وصومي 

ات حيضهن وطهرهن وإن فإن ذلك جيزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما حيضن يعين النساء وكما يطهرن ميق
قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلني فتجمعني بني الصالتني الظهر والعصر وتؤخرين املغرب 
" وتعجلني العشاء وتغتسلني وجتمعني بني الصالتني ، وتغتسلني مع الفجر فافعلي ، وصومي إن قدرت على ذلك 

 "عجب األمرين إيل وهذا أ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



: " وهذا مثل حديث أم سلمة يف املرأة اليت استفتت هلا أم سلمة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قلت  - ١١٧
لتنظر عدد الليايل واأليام اليت كانت حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاهبا فلتترك الصالة قدر ذلك من 

ويف حديث محنة زيادة استحباب لزيادة الغسل وبيان " ثفر بثوب مث لتصلي الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتست
 جواز األمر األول وباهللا التوفيق 

كانت النفساء : وأكثر النفاس ستون يوما وهو قول عطاء والشعيب وعائشة وأربعون يوما يف حديث أم سلمة قالت 
ذهب ابن عباس يف أكثر النفاسوغسل املرأة من على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم جتلس أربعني ليلة وإليه 

 حيضتها ونفاسها كغسلها من اجلنابة إال أنه يستحب هلا أن تستعمل يف غسلها من احليض ما
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ، نا أبو سعيد األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن  - ١١٨

عائشة ، أن امرأة ، سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن غسلها من احليض  منصور بن صفية ، عن أمه ، عن
" تطهري هبا : " كيف أتطهر هبا ؟ قال : قالت " خذي فرصة من مسك فتطهري هبا : " فأمرها كيف تغتسل قال 

فاجتذبتها  قالت عائشة" سبحان اهللا تطهري هبا : " فاستتر يعين هكذا وقال : كيف أتطهر هبا ؟ قالت : " قالت 
 فقلت تتبعني هبا أثر الدم

نا أبو : باب غسل اإلناء من ولوغ الكلب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريمها قالوا 
 العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن نصر اخلوالين ، نا بشر بن بكر ، ثنا األوزاعي ، عن ابن سريين

هللا احلافظ ، نا أمحدبن سليمان بن احلسن الفقيه ، نا عبد اهللا بن حممد ، نا سعيد بن عامر وأخربنا أبو عبد ا - ١١٩
طهور إناء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، نا هشام بن حسان ، عن ابن سريين ، عن أيب هريرة ، قال 

 "أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوهلن بالتراب 
قال رسول اهللا : اه علي بن مسهر ، عن األعمش ، عن أيب رزين ، وأيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال ورو - ١٢٠

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، " إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم فلريقه مث ليغسل سبع مرات : " صلى اهللا عليه وسلم 
، نا علي بن مسهر ، فذكره قال الشافعي رمحه اهللا  أخربين أبو النضر الفقيه ، نا احلسن بن سفيان ، نا علي بن حجر

فقلنا يف الكلب مبا أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان اخلنزير إن مل يكن يف شر من حاله مل يكن يف : 
 خري منه فقلنا به قياسا عليهباب غسل سائر النجاسات

نا أبو العباس حممد بن : يم بن حممد بن حيىي ، قاال أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، وحيىي بن إبراه - ١٢١
ونا حبر بن نصر ، قال قرئ : يعقوب األصم ، أنا حممد بن عبد اهللا بن احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين مالك ، قال 

على ابن وهب أخربك حيىي بن عبد اهللا بن سامل ، ومالك بن أنس ، وعمرو بن احلارث ، عن هشام بن عروة ، عن 
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الثوب يصيبه : طمة بنت املنذر ، عن أمساء بنت أيب بكر ، أهنا قالت فا

 "لتحته ، مث لتقرصه باملاء ، مث لتنضحه ، مث لتصلي فيه : " الدم من احليضة فقال 
هللا حممد بن يعقوب ، نا حممد بن نا أبو عبد ا: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال  - ١٢٢

جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى : عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا حيىي بن سعيد ، عن أنس بن مالك ، قال 
: " اهللا عليه وسلم فلما قضى حاجته قام إىل ناحية املسجد فبال فصاح به أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "فوجب هبذين احلديثني إزالة النجاسات باملاء .و من ماء فصبه على بوله فكفهم عنه مث أمر بدل
وأما احلديث الذي روي عن أيب سعيد اخلدري ، وغريه ، يف خلع النيب صلى اهللا عليه وسلم نعليه يف  - ١٢٣

ويف رواية " ا قذر" ويف رواية أخرى " إن جربئيل عليه السالم أخربين أن هبا أذى : " صالته وقوله بعد االنصراف 



إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر إىل نعليه فإن رأى فيهما قذرا ، أو أذى فليمسحهما : " وقال " خبثا " أخرى 
 "باألرض ، وليصل فيهما 

إذا وطئ أحدكم بنعليه ، وروي خفيه ، : " والذي روي عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٢٤
بذلك يف القدمي ، مث رجع عنه يف األمر اجلديد يف : فقد كان الشافعي يقول " ب هلما طهور يف األذى فإن الترا

املسألتني مجيعا ، فأوجب إعادة الصالة ومل يعذر من صلى ويف ثوبه جنس ، وإن مل يعلم به كهيئته يف الوضوء أوجب 
ل يف االحتجاج ببعض رواة احلديث غسل النعل باملاء وجعل حكمه حكم الثوب وكأنه وقف على اختالف أئمة النق

األول وعلى اختالف الرواة عن األوزاعي يف إسناد احلديث اآلخر فلم ير ختصيص ما يف معىن ما ثبت عن النيب 
 صلى اهللا عليه وسلم يف الغسل باملاء مبا هو خمتلف يف ثبوته واهللا أعلم

 باب طهارة سؤر سائر احليوانات غري الكلب واخلنزير
نا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريب ، ببغداد ، نا أبو احلسن علي بن حممد بن الزبري الكويف أخرب - ١٢٥

حدثين إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة : ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا زيدبن احلباب ، حدثين مالك ، قال 
كنت عند بعض ولد أيب قتادة فدخل : قالت األنصاري ، عن محيدة بنت عبيد ، عن كبشة بنت كعب بن مالك ، 

أتعجبني يا ابنة : أبو قتادة فصببت له وضوءا فتوضأ به فجاءت اهلرة تشرب فأصغى هلا اإلناء فجعلت أنظر فقال 
: قلت " إهنا ليست بنجس هي من الطوافني عليكم أو الطوافات : " أخي ؟ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 ت سوى الكلب واخلنزير قياس على اهلروسائر احليوانا
نعم ، : " يا رسول اهللا ، أنتوضأ مبا أفضلت احلمر ؟ قال : قيل : مع ما روي عن جابر بن عبد اهللا ، قال  - ١٢٦

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا " ومبا أفضلت السباع كلها 
. يا رسول اهللا ، فذكره : قيل : إبراهيم بن حيىي ، عن داود بن احلصني ، عن أبيه ، عن جابر ، قال  الشافعي ، أنا

بدأ اهللا جل ثناؤه خلق آدم : تابعه إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن داودباب طهارة املين قال الشافعي رمحه اهللا 
ولده من ماء دافق وكان ابتداء خلق آدم من الطاهرين عليه السالم من ماء وطني وجعلهما معا طهارة وبدأ خلق 

اللذين مها طهارة داللة البتداء خلق غريه أنه طاهر ودلت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مثل ذلك 
 واخلرب عن عائشة وعن ابن مسعود وسعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهم

بن بشران ، وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان ، وأبو  أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا - ١٢٧
أنا إمساعيل بن حممد الصفار الصرييف ، نا احلسن بن عرفة ، : احلسني بن الفضل القطان ، وأبو حممد السكري قالوا 

املين ، كنت ألجده ، تعين " إن : نا هشيم بن بشري ، عن مغرية ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت 
 "يف ثوب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأحته عنه 

أفرك املين من ثوب النيب صلى اهللا عليه وسلم : " ورواه أبو معشر ومحاد عن إبراهيم ، بإسناده قالت  - ١٢٨
تغسل املين من ثوب رسول " حديث سليمان بن يسار عن عائشة ، أهنا كانت : قال الشافعي  - ١٢٩"فيصلي فيه 

كنت أفركه من ثوبه مث يصلي فيه ، كما ال يكون غسله قدميه مرة : ى اهللا عليه وسلم ليس خبالف لقوهلا اهللا صل
خالفا ملسحه على خفيه يف يوم من أيامه ، فتجزئ الصالة بالغسل وجتزئ باملسح ، وكذلك جتزئ الصالة حلته 

 "وجتزئ لغسله ، وغسله أقرب من التنظيف 
 ضباب طهارة عرق اجلنب واحلائ

وأخربنا أبو  - ١٣١روينا عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة - ١٣٠



زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، نا حممد بن عبد اهللا بن احلكم ، نا ابن وهب ، أنا الليث بن سعد ، 
مسعت معاوية بن : قيس ، عن معاوية بن خديج ، قال وعمرو بن احلارث ، عن يزيد بن أيب حبيب ، عن سويد بن 

هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : " سألت أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت : أيب سفيان ، يقول 
 "نعم ، إذا مل ير فيه أذى : وسلم يصلي يف الثوب الذي جيامعها فيه ؟ قالت 

ا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا السري بن خزمية ، نا عبد اهللا بن مسلمة وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ن - ١٣٢
كنت أرجل رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت 

 "وسلم وأنا حائض 
 "ثوب ال بأس بعرق اجلنب واحلائض يف ال: " وروينا عن ابن عباس ، أنه قال  - ١٣٣

 باب الرش على بول الصيب الذي مل يأكل الطعام
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد بن الصباح  - ١٣٤

: " الزعفراين ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن أم قيس بنت حمصن ، قالت 
زاد فيه غريه عن " خلت بابن يل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يأكل الطعام فبال عليه فدعا مباء فرشهعليه د

 ومل يغسله: الزهري 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ، نا عبد الرمحن بن حممد بن منصور  - ١٣٥

دثين أيب ، عن قتادة ، عن أيب حرب بن أيب األسود ، عن أبيه ، عن علي بن أيب احلارثي ، نا معاذ بن هشام ، ح
 "ينضح بول الغالم ، ويغسل بول اجلارية : " طالب ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف بول الرضيع 

ل عليكم من السماء وينز: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال : باب ما تكون به الطهارة من املاء قال اهللا تعاىل 
أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريب ، ببغداد ، نا أبو احلسن علي بن حممد بن  - ١٣٦.ماء ليطهركم 

الزبري القرشي ، نا احلسن بن علي بن عفان العامري ، نا زيد بن احلباب ، حدثين مالك ، عن صفوان بن سليم ، 
املغرية بن أيب بردة ، من بين عبد الدار ، حدثين أبو هريرة ، أن رجال ، قال  عن سعيد بن سلمة بن األزرق ، عن

إنا نركب البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "هو الطهور ماؤه احلل ميتته : " ماء البحر ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ١٣٧
نا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثري ، عن حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عبد : ، وأمحد بن عبد احلميد احلارثي ، قاال 
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املاء ما ينوبه من السباع والدواب : اهللا بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه قال 

ورواه سعيد بن أيوب الصريفيين يف آخرين عن أيب أسامة ، عن الوليد " إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث : " فقال 
 ، عن حممد بن جعفر بن الزبري ، وحممد بن عباد بن جعفر ، عن عبد اهللا

أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود  وأخربنا - ١٣٨
كنا مع ابن البن عمر يف البستان ومث جلد بعري يف ماء : الطيالسي ، نا محاد بن سلمة ، عن عاصم بن املنذر ، قال 

إذا كاناملاء قدر قلتني مل : " عليه وسلم قال حدثين أيب عن النيب صلى اهللا : أتفعل هذا ؟ فقال : فتوضأ منه فقلت 
 "ينجسه شيء 

ورواه مجاعة عن محاد بن سلمة ، عن عاصم بن املنذر بن الزبري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر ،  - ١٣٩
والقلتان عند الشافعي رمحه اهللا مخس قرب بقرب احلجاز وهي عند أصحابه مخسمائة " جلد بعري ميت : " وقالوا 



 رطل برطل العراق ، فإذا كان املاء مخس قرب مل حيمل جنسا إال أن يظهر يف املاء منه ريح أو طعم أو لون
 "كان يسخن له املاء فيغتسل به ويتوضأ " وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، أنه  - ١٤٠
 "لربص إنه يورث ا: كان يكره االغتسال باملاء املشمس وقال " وعن عمر ، أنه  - ١٤١
يا محرياء ، ال تفعلي : " وال يثبت ما روي عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله يف ذلك  - ١٤٢

 "فإنه يورث الربص 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن حازم بن أيب عرزة ، أنا عبيد اهللا  - ١٤٣

انتهى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل بعض : عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال بن موسى ، عن سفيان ، 
: " يا رسول اهللا ، إين اغتسلت منهمن جنابة فقال : أزواجه وقد فضل من غسلها فضل فأراد أن يتوضأ به فقالت 

د وهو أوىل مما روي يف النهي ألن إنه ال ينجس بوصول يدها إليه ، وله شواه: يعين واهللا اعلم " إن املاء ال ينجس 
 أخبار اجلواز أصح وأكثر ويف إسناد خرب النهي نظر

 باب اآلنية
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ، نا  - ١٤٤

اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن ابن عباس ،  احلسن بن حممد الزعفراين ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد
يا : قالوا " أال أخذوا إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بشاة ميتة ملوالة مليمونة فقال 

 "إمنا حرم أكلها : " قال . رسول اهللا ، إهنا ميتة 
أليس يف املاء والقرظ ما : "  صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا: ورواه عقيل عن الزهري ، قال فيه  - ١٤٥

وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٤٦"يطهرها والدباغ ؟ 
 عن ميمونة بدل سودة: وقيل فيه " ماتت شاة لنا فدبغنا مشكها فمازلنا ننتبذ فيه حىت صار شنا : " قالت 
بو علي احلسني بن حممد الروذباري ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان أخربنا أ - ١٤٧

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، نا زيد بن أسلم ، عن عبد الرمحن يعين ابن وعلة ، يرويه عن ابن عباس ، قال 
 "أميا إهاب دبغ فقد طهر : " وسلم 
افظ ، نا احلسني بن احلسن بن أيوب ، نا أبو حامت الرازي ، نا عمرو بن الربيع بن وأخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٤٨

رأيت على ابن وعلة السبائي فروا : طارق ، أنا حيىي بن أيوب ، عن يزيد بن أيب حبيب ، أنا أبو اخلري ، حدثه قال 
ومعنا الرببر واجملوس نؤتى  إنا نكون يف املغرب: ما لك متسه ؟ قد سألت عنه ابن عباس فقلت : فمسسته فقال 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : بالكبش فيذحبونه وحنن نأكل ذبائحهم ونؤتى بالسقاء فيه الودك ؟ فقال ابن عباس 
 "دباغه طهوره : " وسلم قال 

 "طهور كل أدمي دباغه : " وروينا عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ١٤٩
دباغها : " ويف روايةأخرى " دباغ األدمي ذكاته : " بن احملبق ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وعن سلمة - ١٥٠

 "طهورها 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا احلسن بن يعقوب بن يوسف العدل ، نا حيىي بن أيب طالب ، أنا عبد  - ١٥١

هنى رسول اهللا صلى اهللا : "  املليح ، عن أبيه ، قال الوهاب بن عطاء ، أنا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن أيب
 "عليه وسلم عن جلود السباع 

هنى عن لبس جلود " هل تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن معاوية ، أنه قال للمقدام  - ١٥٢



 "نعم : السباع والركوب عليها ؟ قال 
ال تستمتعوا " علينا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن  قرئ: ويف حديث عبد اهللا بن عكيم قال  - ١٥٣

وقيل عنه عن مشيخة من جهينة وكل ذلك ورد يف اإلهاب قبل الدباغ بدليل ما " من امليتة بإهاب وال عصب 
وروينا عن عطاء ، وطاوس ، وعمر بن عبد " كره أن يدهن يف عظم فيل " وروينا عن ابن عمر ، أنه  - ١٥٤مضى
، يف معناه أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا  العزيز

 القعنيب ، فيما قرئ على مالك
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ١٥٥

، عن نافع ، عن زيد بن عبد اهللا بن عمر ، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق ، الشافعي ، أنا مالك 
الذي يشرب يف آنية الفضة : " عن أم سلمة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم 
أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ، أنا إسحاق بن احلسني ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ،  - ١٥٦

حدثين عبد الرمحن بن أيب ليلى ، أهنم كانوا عند حذيفة : مسعت جماهدا ، يقول : نا أبو نعيم ، نا سيف ، قال 
. غري مرة وال مرتني  لوال أين هنيته: فاستسقى فسقاه جموسي بقدح فضة فلما وضع القدح يف يده رماه به مث قال 

ال تلبسوا احلرير : " مل اصنع هذا ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : يقول أبو نعيم كأنه يقول 
 "وال الديباج ، وال تشربوا يف آنية الذهب والفضة ، وال تأكلوا يف صحافها فإهنا هلم يف الدنيا ، ولكم يف اآلخرة 

: " ن حازم عن ابن أيب جنيح ، عن جماهد ، وذكر ، فيه النهي عن األكل ، فيهما فقال ورواه أيضا جرير ب - ١٥٧
" هنانا أن نشرب ، يف آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيهما ، وعن لبس احلرير ، والديباج وأن جنلس عليه 

 ورويناه يف ، كراهية الشرب من املفضض عن ابن عمر ، وعائشة ، وأنس بن مالك
د رواه زكريا بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مطيع ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن عمر ، أن النيب صلى اهللا وق - ١٥٨

" من شرب يف إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم : " عليه وسلم قال 
لطوسي ، نا أبو حيىي بن أيب ميسرة ، نا حيىي بن أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا احلسني بن احلسن بن أيب أيوب ا

 حممد اجلاري ، نا زكريا ، فذكره
توضأ من ماء نصرانية يف جرة " أما آنية املشركني فقد روينا عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر  - ١٥٩

حدثونا : ا سفيان ، قال أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن الصفار ، نا سعدان بن نصر ، ن" نصرانية 
 عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، فذكره فيحديث

فإن وجدمت غري آنيتهم فال تأكلوا فيها ، : " وروينا يف ، حديث أيب ثعلبة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٦٠
 "فإن مل جتدوا فاغسلوها ، مث كلوا فيها 

يطبخون يف قدورهم اخلنزير ويشربون يف " له يف السؤال : قالوا وقد روى يف ، حديث أيب ثعلبة أهنم  - ١٦١
 "آنيتهم اخلمر فأمر بالغسل 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم إىل قوله تعاىل فلم جتدوا : باب التيمم قال اهللا عز وجل 
قت الصالة وأراد القيام إليها طلب املاء فإذا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإذا دخل و

مل جيده أحدث نية يف التيمم يف املكتوبة وتيمم صعيدا طيبا وهو التراب الطاهر فمسح به وجهه ويديه جنبا كان أو 
ن يف كثري من فقهاء األنصار إىل املرفقني وهو االحتياط واملروي من عبد اهللا ب: قال الشافعي رضي اهللا عنه . حمدثا 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، نا إمساعيل بن  - ١٦٢عمر مرفوعا وموقوفا
انطلقت مع ابن عمر يف حاجة : إسحاق ، نا مسلم بن إبراهيم األزدي ، نا حممد بن ثابت العبدي ، نا نافع ، قال 

بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سكة من سكك : قال إىل ابن عباس فلما قضى حاجته كان من حديثه يومئذ 
املدينة وقد خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم من غائط أو بول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه مث إن النيب صلى اهللا 

 إنه مل: " ضرب بكفيه فمسح بوجهه مسحة ، مث ضرب بكفيه الثانية فمسح ذراعيه إىل املرفقني وقال " عليه وسلم 
 "على طهارة : مينعين أن أرد عليه السالم إال أين مل أكن على وضوء ، أو قال 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا ابن بكري ، نا  - ١٦٣
حىت إذا كانوا باملربد نزل عبد  مالك ، عن نافع ، موىل عبد اهللا بن عمر أنه أقبل هو وعبد اهللا بن عمر من اجلرف

 "فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إىل املرفقني " اهللا بن عمر 
 "كان يتيمم إىل املرفقني " وبإسناده عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر ،  - ١٦٤
، نا يعلى بن  أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا حممد بن إسحاق الصاغاين - ١٦٥

يا أبا عبد الرمحن : أبو موسى : كنت جالسا مع عبد اهللا وأيب موسى فقال : عبيد ، ثنا األعمش ، عن شقيق ، قال 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أمل تسمع قول عمار لعمر : قال . ال : ، الرجل جينب فال جيد املاء ال يصلي ؟ قال 

إمنا كان : " ت بالصعيد فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربناه فقال وسلم بعثين أنا وأنت فأجنبت فتمعك
فكيف تصنعون هبذه : قلت : قال . إين مل أر عمر قنع بذلك : ومسح وجهه وكفيه واحدة فقال " يكفيك هكذا 

قال " متسح بالصعيدإنا لو رخصنا هلم يف هذا كان أحدهم إذا وجد املاء البارد : قال . اآلية فتيمموا صعيدا طيبا 
 فما كرهه إال هلذا: فقلت لشقيق : األعمش 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسن بن يعقوب ، نا حيىي بن أيب طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء ،  - ١٦٦

مار ، أنه قال أنا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى ، عن أبيه ، عن ع
: وكان قتادة يفيت به قلت " سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن التيمم فأمرين بالوجه والكفني ضربة واحدة : " 

إن ثبت عن عمار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما روينا يف الوجه والكفني ومل : وكان الشافعي رمحه اهللا يقول 
حديث عمار قد ثبت من وجهني وحديث : قلت . صلى اهللا عليه وسلم أوىل يثبت إىل املرفقني فما ثبت عن النيب 

ابن عمر صاحل اإلسناد وحيتمل أن يكون بعد حديث عمار واالحتياط مسحهما إىل املرفقني خروجا من اخلالف 
 نب توضأوإذا وجد اجلنب املاء بعد التيمم اغتسل وإذا وجد الذي ليس جب: وباهللا التوفيق قال الشافعي رمحه اهللا 

وهذا ملا روينا يف ، حديث أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الرخصة يف التيمم بالصعيد الطيب  - ١٦٧
 "فإذا وجد املاء فليمس بشره املاء فإن ذلك خري : " قال 
اق بن إبراهيم ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا عبد اهللا بن حممد ، نا إسح - ١٦٨

: أنا جرير ، عن عطاء بن السائب ،عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، بعد قوله عز وجل وإن كنتم مرضى قال 
 "إذا كانت بالرجل اجلراحة يف سبيل اهللا أو القروح أو اجلدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن ميوت فليتيمم " 

انكسر إحدى زنديه فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم : "  والذي روي عن علي ، عليه السالم أنه قال - ١٦٩
 "باملسح على اجلبائر مل يثبت إثباته 

خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه مث احتلم : ولكن روي عن عطاء ، عن جابر ، قال  - ١٧٠
تقدر على املاء فاغتسل فمات ما جند لك رخصة وأنت : هل جتدون يل رخصة يف التيمم ؟ قالوا : فقال ألصحابه 



قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذا مل يعلموا فإمنا شفاء : " فلما قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب بذلك قال 
 "العي السؤال ، إمنا كافيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خبرقة مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده 

أبو بكر بن إسحاق ، نا عبد اهللا بن حممد ، نا احلسن بن عيسى ، نا ابن املبارك ،  وأخربنا أبو عبد اهللا ، أنا - ١٧١
وروي : قلت " يتيمم لكل صالة وإن مل حيدث : " نا عبد الوارث ، عن عامر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 

 ذلك ، عن علي ، وابن عباس ، وعمرو بن العاص رضي اهللا عنهم أمجعني
لفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد ، أنا احلسني بن حيىي بن عياش القطان ، نا أبو أخربنا أبو ا - ١٧٢

: األشعث ، نا يزيد بن زريع ، نا سليمان التيمي ، عن سيار ، عن أيب أمامة ، أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أرسلين إىل الناس كافة وجعل األرض : ربع إن اهللا عز وجل قد فضلين على األنبياء أو قال أميت على األمم بأ" 

كلها يل وألميت طهورا ، ومسجدا فأينما أدركت الرجل منأميت الصالة فعنده مسجده وعنده طهوره ونصرين 
 "بالرعب يسري بني يدي مسرية شهر فقذف يف قلوب أعدائي وأحلت يل الغنائم 

فضلت على الناس : " صلى اهللا عليه وسلم قال ويف احلديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان ، عن النيب  - ١٧٣
جعلت صفوفنا كصفوف املالئكة ، وجعل لنا األرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا مل جند : بثالث 

وذكر خصلة أخرى أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ، نا إمساعيل بن قتيبة ، نا أبو " املاء 
قال رسول اهللا : أيب شيبة ، نا حممد بن فضيل ، عن أيب مالك األشجعي ، عن ربعي ، عن حذيفة ، قال  بكر بن

 صلى اهللا عليه وسلم فذكر مثله ، وفيه داللة على جواز الصالة يف الكعبة
أن النيب : " وروينا عن بالل ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه صلى يف الكعبة وهو أوىل من قول أسامة  - ١٧٤

ألن بالال شاهد " هذه القبلة : " صلى اهللا عليه وسلم مل يصل فيها فلما خرج ركع يف قبل البيت ركعتني وقال 
 مثبت فهو أوىل

: وأما الصالة على ظهر الكعبة ففي حديث زيد بن علي عن داود بن احلصني عن نافع عن ابن عمر قال  - ١٧٥
املقربة واجملزرة ، واملزبلة ، واحلمام وحمجة : ن الصالة يف سبعة مواطن هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع" 

حدثنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو بكر بن القطان ، نا علي بناحلسني " الطريق ، وظهر بيت اهللا ، ومعاطن اإلبل 
وزيد هذا غري قوي إمنا مل جيز  .اهلاليل ، نا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ، نا حيىي بن أيوب ، عن زيد بن جبرية ، فذكره 

الصالة على ظهره ألنه إمنا أمر بالصالة إليه ال عليه واملعىن يف النهي عن الصالة يف غريه من املواطن لنجاستها يف 
 الغالب وقيل يف بعضها غريها وهو مذكور يف الكتب املبسوطة واهللا أعلم

سحاق الفقيه ، أخربنا أبو املثىن ، ثنا مسدد ، ثنا خالد ، عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إ - ١٧٦
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن عمرو بن جبدان ، عن أيب ذر ، قال 

 "الصعيد الطيب وضوء املسلم ، ولو إىل عشر سنني فإذا وجدت املاء فأمسه جلدك فإن ذلك خري 
: " احلديث الصحيح عن عمران بن حصني ، يف الرجل أصابته جنابة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويف - ١٧٧

عليك بالصعيد : " قال . يا رسول اهللا ، أصابتين جنابة وال ماء : قال " يا فالن ، ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ 
وأعطى الذي " اشربوا واستقوا : " اء قال للناس فلما وجدوا املرأة املشركة بني مزادتني من م" الطيب فإنه يكفيك 

 "اذهب فاغرفه عليك : " أصابته اجلنابة إناء من ماء فقال 
احتلمت يف ليلة باردة : وأما احلديث الذي روي عن عبد الرمحن بن جبري ، عن عمرو بن العاص ، قال  - ١٧٨

يت بأصحايب الصبح ، فذكروا ذلك للنيب يف غزوة ذات السالسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ، مث صل



فأخربته بالذي منعين من االغتسال " يا عمرو ، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ : " صلى اهللا عليه وسلم فقال 
وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكمرحيما فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إين مسعت اهللا يقول : وقلت 

ث خمتلف يف إسناده ومتنه ويروى هكذا وقيل عن عبد الرمحن بن جبري عن أيب قيس موىل فهذا حدي" ومل يقل شيئا 
فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصالة ، مث : عمرو أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر احلديث وقال فيه 

 للباقي ، واهللا أعلم  صلى هبم ومل يذكر التيمم ، فإن كان التيمم حمفوظا يف األول فيحتمل أنه غسل ما قدر وتيمم

 اجلزء الثاين

 كتاب الصالة

 .وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة : باب فرض الصالة قال اهللا عز وجل 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ، نا أمحد بن مهران  - ١٧٩

مسعت عكرمة بن خالد ، حيدث طاوسا عن ابن عمر ، : بن أيب سفيان ، قال  ، نا عبيد اهللا بن موسى ، أنا حنظلة
شهادة أن ال إله إال اهللا ، وإقام : بين اإلسالم على مخس : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال 

 "الصالة ، وإيتاء الزكاة ، واحلج ، وصوم رمضان 
صالة املغرب وحني : فسبحان اهللا حني متسون قال ابن عباس  :باب فرض الصلوات اخلمس قال اهللا عز وجل 

تصبحون صالة الصبح وعشيا صالة العصر وحني تظهرون صالة الظهر ، وقرأ ابن عباس ومن بعد صالة العشاء 
 .ثالث عوراتلكم 

سن بن حممد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن أمحد األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احل - ١٨٠
نا مالك ، عن عمه أيب سهيل بن مالك ، عن : الزعفراين ، نا عبد اهللا بن نافع ، وحممد بن إدريس الشافعي ، قاال 

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل جند ثائر الرأس : أبيه ، أنه مسع طلحة بن عبيد اهللا ، يقول 
ىت دنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال ح: نسمع دوي صوته وال نفقه ما يقول 

ال ، إال أن : " هل علي غريهن ؟ قال : فقال " مخس صلوات يف اليوم والليلة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال ، إال أن : " ل هل علي غريه ؟ قا: قال " وصيام شهر رمضان : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " تطوع 
ال ، إال أن تطوع : " هل علي غريها ؟ قال : وذكر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزكاة فقال : قال " تطوع 

أفلح : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . واهللا ال أزيد على هذا وال انقص منه : فأدبر الرجل وهو يقول " 
 هل علي غريها: ه وذكر الصدقة وقال وقال الشافعي يف حديث" إن صدق 

 باب مبتدأ فرض الصلوات اخلمس
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن أيب طالب ، نا  - ١٨١

بن صعصعة ،  عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف ، أنا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن مالك
أحد الثالثة : بينا أنا عند البيت بني النائم واليقظان إذ مسعت قائال يقول : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

فأتيت ، فانطلق يب مث أتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إىل كذا وكذا : قال . بني الرجلني 
" إىل أسفل بطين ، واستخرج قليب فغسل مباء زمزم مث أعيد مكانه : " ؟ قال ما يعين : قلت لصاحيب : قالقتادة " 

 وكنز أميانا : وحشي أو قال : قال 



مث أتيت بدابة أبيض يقال هلا الرباق فوق احلمار ودون البغل يقع خطوه عند : " والشك من سعيد ، قال " وحكمة 
حىت أتينا السماء الدنيا فاستفتح جربيل عليه السالم  أقصى طرفه فحملت عليه ومعي صاحيب ال يفارقين فانطلقنا

: قال . نعم : أوقد بعث إليه ؟ قال : قالوا . حممد : ومن معك ؟ قال : فقال . جربيل : من هذا ؟ فقال : فقيل 
: قال يا جربيل ، من هذا ؟ ف: فأتيت على آدم عليه السالم فقلت . مرحبا به ولنعم اجمليء جاء : ففتح لنا ، وقالوا 

مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل مث انطلقناحىت أتينا السماء الثانية فاستفتح : فسلمت عليه فقال . هذا أبوك آدم 
قال . نعم : أوقد بعث إليه ؟ فقال : فقيل . حممد : ومن معك ؟ قال : قيل . جربيل : من هذا ؟ قال : جربيل فقيل 

ابين اخلالة ، : " قال سعيد أحسبه قال " فأتيت على حيىي وعيسى . م اجمليء جاء مرحبا به ولنع: ففتح لنا ، وقالوا : 
مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل ، مث انطلقنا حىت أتينا السماء الثالثة فاستفتح جربيل قيل : فسلمت عليهما فقاال 

مرحبا به ، : قالوا . نعم : يه ؟ قال أوقد بعث إل: قيل . حممد : ومن معك ؟ قال : قيل . جربيل : من هذا ؟ قال : 
: هذا أخوك يوسف فسلمت عليه فقال : يا جربيل ، من هذا ؟ قال : فأتيت على يوسف فقلت . ولنعم اجمليء جاء 

: من هذا ؟ قال : مث انطلقنا حىت أتينا السماء الرابعة فاستفتح جربيل قيل . مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل 
مرحبا به ، ولنعم اجمليء جاء : قالوا . نعم : أوقد بعث إليه ؟ قال : قيل . حممد : من معك ؟ قال و: قيل . جربيل 

مرحبا باألخ الصاحل والنيب : أخوك إدريس فسلمت عليه قال : من هذا ؟ قال : فأتيت على إدريس فقلت . 
مث انطلقنا حىت " اىل ورفعناه مكانا عليا قال اهللا تع: قال سعيد وكان قتادة يقول عندها : قال عبد الوهاب " الصاحل 

أوقد : قيل . حممد : ومن معك ؟ قال : قيل . جربيل : من هذا ؟ قال : أتينا السماء اخلامسة فاستفتح جربيل فقيل 
يا : فأتيت على هارون عليه السالم فقلت : قال . مرحبا به ولنعم اجمليء جاء : قالوا . نعم : بعث إليه ؟ قال 

مث انطلقنا . مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل : فسلمت عليه فقال . هذا أخوك هارون : هذا ؟ فقال  جربيل من
: حممد قال : ومن معك ؟ قال : قيل . جربيل : من هذا ؟ قال : حىت أتينا السماء السادسة فاستفتح جربيل فقيل 

يا : فأتيت على موسى عليه السالم فقلت : قال . اء مرحبا به ولنعم اجمليء ج: قالوا . نعم : أوقد بعث إليه ؟ قال 
مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل فلما جاوزته بكى : فسلمت عليه فقال . أخوك موسى : جربيل من هذا ؟ قال 

مث انطلقنا . يا رب هذا غالم بعثته بعدي يدخل من أمته اجلنة أكثر مما يدخل من أميت : ما يبكيك ؟ فقال : فنودي 
: قيل . حممد : ومن معك ؟ قال : جربيل قيل : من هذا ؟ قال :  أتينا السماء السابعة فاستفتح جربيل فقيل حىت

من هذا : فأتيت على إبراهيم عليه السالم فقلت . مرحبا به ولنعم اجمليء جاء : قالوا . نعم : أوقد بعث إليه ؟ قال 
يا : االبن الصاحل والنيب الصاحل مث رفع لنا البيت املعمور فقلت مرحبا ب: فسلمت عليه فقال . أبوك إبراهيم : ؟ قال 

هذا البيت املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك حىت إذا خرجوا منه مل يعودوافيه آخر ما : جربيل ما هذا ؟ قال 
وأن نبقها مثل  مث رفعت لنا سدرة املنتهى فحدث نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ورقها مثل آذان الفيلة. عليهم 

قالل هجر ، وحدث النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رأى أربعة أهنار خيرج من أصلها هنران باطنان وهنران ظاهران 
: قال . أما الباطنان فنهران يف اجلنة وأما الظاهران فالنيل والفرات : ما هذه األهنار يا جربيل ؟ فقال : فقلت 

أصبت أصاب اهللا بك أمتك على :  فعرضا علي فاخترت اللنب فقيل يل وأتيت بإناءين أحدمها مخر واآلخر لنب
أمرت خبمسني صالة كل يوم ، الشك من سعيد ، فجئت : الفطرة ، وفرضت علي مخسون صالة كل يوم أو قال 

إين قد بلوت الناس قبلك : أمرت خبمسني صالة كل يوم قال : مبا أمرت ؟ فقلت : حىت أتيت على موسى فقال يل 
جلت بين إسرائيل أشد املعاجلة وإن أمتك ال يطيقون ذلك فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك فرجعت وعا

يل مثل مقالته حىت رجعت : فحط عين مخس صلوات فما زلت اختلف بني ريب وبني موسى كلما أتيت عليه قال 



إين : مس صلوات كل يوم قال أمرت خب: مب أمرت ؟ قلت : خبمس صلوات كل يوم فلما أتيت على موسى قال يل 
قد بلوت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة وإن أمتك ال يطيقون ذلك فارجع إىل ربك فاسأله 

فنوديت أو ناداين مناد ، : لقد رجعت إىل ريب حىت استحييت ولكن أرضى وأسلم قال : التخفيف ألمتك قلت 
 - ١٨٢"ففت عن عبادي ، وجعلت لكل حسنة عشر أمثاهلا أن قد أمضيت فريضيت ، وخ" الشك من سعيد ، 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو صاحل ، وابن بكري قاال 
 كان أبو ذر حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا: نا الليث ، حدثين يونس ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن مالك ، قال : 

فرج سقف بييت وأنا مبكة ، فنزل جربيل عليه السالم ، فعرج يب إىل السماء ففرض اهللا تعاىل : " عليه وسلم قال 
 "هي مخس وهي مخسون ، ال يبدل القول لدي : على أميت مخسني صالة ، فلم أزل أراجع ريب قال 

 باب عدد ركعات الصلوات اخلمس
أنا أبو العباس حممد بن : بو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأ - ١٨٣

يعقوب ، نا حممد بن سنان ، نا بكار بن عبد اهللا بن حممد بن سريين ، نا داود بن أيب هند ، عن عامر ، عن مسروق 
وسلم املدينة واطمأن إن أول ما فرضت الصالة ركعتني فلما قدم نيب اهللا صلى اهللا عليه : " ، عن عائشة ، قالت 

 ١٨٤"وكان إذا سافر صلى صالته األوىل : زاد ركعتني غري املغرب ألهنا وتر ، وصالة الغداة لطول قراءهتا قالت 
دون ذكر املغرب والصبح ، وسائر الثقات " ورواه معمر بن راشد عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ،  -

احلسن بن أيب احلسن البصري يذهب إىل أهنن فرضت يف االبتداء بأعدادهن  وكان" أطلقوه مل يقيدوا الزيادة باملدينة 
، ورواه أيضا أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم مرسال عن أيب مسعود األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وهذان يف حديث إمامة جربيل عليه السالم بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إال أن حديث الزهري وغريه موصول 
 "مرسالن واهللا أعلم والروايات باإلمجاع متفقة على استقرار الشرع على هذه األعداد املعلومة للجماعة 

 باب فضل إقامة الصلوات اخلمس
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا أبو  - ١٨٥

، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  الربيع ، نا إمساعيل بن جعفر
وكذلك رواه  - ١٨٦"الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارات ملا بينهن ما مل تغش الكبائر : " وسلم قال 

 "ورمضان إىل رمضان " حممد بن سريين عن أيب هريرة ، ورواه إسحاق موىل زائدة عن أيب هريرة ، وزاد فيه 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أمحد بن سليمان الفقيه ، نا احلسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا حيىي  - ١٨٧

بن سعيد ، عن حممد بن حيىي بن حبان ، عن ابن حمرييز ، أن املخدجي ، رجل من بين كنانة ، حدثه أن أبا حممد ، 
إن الوتر واجب وإن املخدجي راح إىل عبادة بن الصامت فأخربه : يسكن الشام قال رجال من األنصار ، كان 

مخس صلوات كتبهن اهللا على : " كذب أبو حممد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بذلك فقال عبادة 
شيئا ليس له عند اهللا  العباد من جاء هبن ، ومل ينقص منهن كان له عند اهللا عهد ومن جاء هبن وقد انتقص من حقهن

 واهللا أعلم بالصواب" عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة 
إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا قال الشافعي رمحه : باب مواقيت الصلوات اخلمس قال اهللا عز وجل 

 واملوقوت واهللا أعلم الوقت الذي يصلى فيهوعددها: اهللا 
أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أسيد بن : د اهللا احلافظ ، وحممد بن موسى ، قاال أخربنا حممد بن عب - ١٨٨

عاصم ، نا احلسني بن حفص ، عن سفيان ، نا عبد الرمحن بن عياش بن أيب ربيعة ، حدثين حكيم بن حكيم بن عباد 



أمين : " هللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى ا: بن سهل بن حنيف ، عن نافع بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 
جربيل عليه السالم عند البيت مرتني فصلى يب الظهر حني زالت الشمس فكانت بقدر الشراك ، مث صلى يب العصر 
حني كان ظل كل شيء مثله ، مث صلى املغرب حني أفطر الصائم ، مث صلى يب العشاء حني غاب الشفق ، مث صلى 

لصائم مث صلى يب الغد الظهر حني كان ظل كل شيء مثله ، مث صلى يب يب الفجر حني حرم الطعام والشراب على ا
العصر حني كان كل شيء مثليه مث صلى يب املغرب حني أفطر الصائم مث صلى يب العشاء إىل ثلث الليل األول مث 

" ين الوقتني يا حممد ، إن هذا وقت األنبياء من قبلك الوقت فيما بني هذ: صلى يب الفجر فأسفر مث التفت إيل فقال 
يعين حني مت ظل كل شيء مثله ، وقوله يف " صلى يب حني كان ظل كل شيء مثله : " وقوله يف العصر : قلت . 

يعين فرغ من الظهر حني كان ظل كل شيء مثله إال أنه " من الغد صلى يب حني كان ظل كل شيء مثله : " الظهر 
ذلك ألن الصالة تطول وتقصر وصالته يف اليوم الثاين أراد تبيني أول الوقت وآخره وإمنا حيصل التبيني ب

الصبحوالعصر وقعت يف آخر وقت االختيار ويبقى وقت اجلواز للصبح إىل طلوع الشمس والعصر إىل غروب 
نا : الشمس ، واحتج الشافعي رضي اهللا عنه يف ذلك مبا روي أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، يف آخرين قالوا 

 صم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالكأبو العباس األ
نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال  - ١٨٩

يد بن وحدثنا حيىي بن بكري ، نا مالك ، عن ز: عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا القعنيب ، فيما قرئ على مالك قال 
أسلم ، عن عطاء بن يسار ، وعن بسر بن سعيد ، وعن األعرج ، حيدثونه عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا 

من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من : " عليه وسلم قال 
 "العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 

من أدرك من الصبح : " العزيز بن حممد الدراوردي عن زيد بن أسلم ، وقال يف احلديث ورواه عبد  - ١٩٠
 وكذلك قاله يف العصر" ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد ما تطلع فقد أدركها 

 وأخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه الزيادي ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا أمحد - ١٩١
بن يوسف السلمي ، نا عمر بن عبد اهللا بن رزين ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن احلجاج ، عن قتادة ، عن أيب أيوب 

وقت صالة الفجر : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن وقت الصالة فقال : ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 
مس عن بطن السماء ما مل حتضر العصر ، ووقت صالة ما مل يطلع قرن الشمس ، ووقت صالة الظهر إذا زالت الش

العصر ما مل تصفرالشمس ، ويسقط قرهنا األول ووقت صالة املغرب إذا غابت الشمس ما مل يسقط الشفق ، 
 "ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل 

طلع قرن الشمس وقت الصبح إذا طلع الفجر ما مل ي: " ورواه شعبة وغريه عن قتادة ، وقال يف احلديث  - ١٩٢
 "ما مل يغب نور الشفق : " وقال يف املغرب " 

زيادة رخصة يف تفاوت " ويف حديث عبد اهللا بن عمرو بيان صحة ما ذكرنا يف حديث ابن عباس وفيه  - ١٩٣
قاله مجاعة من الصحابة " املغرب إىل سقوط الشفق والشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء اآلخر هي احلمرة 

 مر وعلي وابن عباس وعبادة وأبو هريرة وشداد بن أوسمنهم ع
وهو أيضا يف حديث " زيادة رخصة يف تفاوت العشاء إىل نصف الليل " ويف حديث عبد اهللا بن عمرو  - ١٩٤

وإذا طهرت احلائض قبل أن تغرب الشمس : " أنس بن مالك وغريه وروينا عن عبد الرمحن بن عوف ، إنه قال 
وروينا معناه ، أيضا عن عبد " يعا ، وإذا طهرت قبل الفجر صلت املغرب والعشاء مجيعا صلت الظهر والعصر مج



اهللا بن عباس ، وعن الفقهاء السبعة ، من أهل املدينة ، وقد جعل الشافعي رمحه اهللا يف معناها املغمى عليه يفيق 
إدراك قدر ركعة قبل طلوع الشمس واجملنون يفيق ، والنصراين يسلم والصيب حيتلم ، وذكر أيضا إدراك الصبح ب

ويف موضع آخر بإدراك قدر تكبرية ، وذكر القولني أيضا يف آخر وقت العصر ، ووقت العشاء وفيه من قول 
الصحابة داللة على تفاوت وقت اجلواز لصالة العشاء إىل طلوع الفجر واهللا أعلمباب السنة يف األذان واإلقامة 

إذا نودي للصالة من يوم : وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا وقال : ل للصالة املكتوبة قال اهللا عز وج
 .اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا 

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، يف كتاب السنن أليب داود أنا أبو بكر حممد بن بكر ، نا أبو  - ١٩٥
أخربين : براهيم بن سعد ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قال داود ، نا حممد بن منصور الطوسي ، نا يعقوب بن إ

أبو حيىي أمحد بن حممد بن إبراهيم السمرقندي ، نا حممد بن نصر ، نا عبيد اهللا بن سعد الزهري ، نا عمي يعقوب 
عبد اهللا بن بن إبراهيم ، نا أيب ، عن حممد بن إسحاق ، حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي ، عن حممد بن 

ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناقوس يعمل : " حدثين أيب عبد اهللا بن زيد ، قال : زيد بن عبد ربه ، قال 
يا عبد اهللا ، أتبيع : ليضرب به للناس يف اجلمع للصالة طاف يب وأنا نائم رجل حيمل ناقوسا يف يده فقلت له 

: أفال أدلك على ما هو خري من ذلك ؟ قلت : ندعو به إىل الصالة قال : ت وما تصنع به ؟ فقل: الناقوس ؟ قال 
اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن : تقول : قال . بلى 

ى الفالح حي على الفالح اهللا حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي عل
اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أن ال إله : مث تقول إذا أقمت الصالة : أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا مث استأخر غري بعيد قال 

إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا 
إهنا لرؤيا حق إن شاء : " فلما أصبحت أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته مبا رأيت فقال . ال إله إال اهللا أكرب 

فقمت مع بالل فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به " اهللا فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك 
يا رسول اهللا والذي بعثك باحلق لقد رأيت : رداءه ويقول فسمع بذلك عمر بن اخلطاب وهو يف بيته فخرج جير 

لفظ حديث أيب عبد اهللا وهكذا رواه الزهري " فلله احلمد : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مثل ما رأى 
عبد اهللا ورواه عبد الرمحن بن أيب ليلى تارة عن . ، عن سعيد بن املسيب ، عن عبد اهللا بن زيد ، يف إفراد اإلقامة 

وعبد الرمحن مل يدرك معاذا وال عبد . بن زيد ، وتارة عن معاذ ، يف قصة عبد اهللا بن زيد فذكر اإلقامة مثىن مثىن 
مسعت أبا بكر حممد : مسعت أبا زكريا أمحد بن إسحاق الفقيه يقول : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قال . اهللا بن زيد 

ليس يف أخبار عبد اهللا بن زيد يف قصة األذان خرب : د بن حيىي الذهلي ، يقول مسعت حمم: بن حيىي املطرز يقول 
 ألن حممدا مسع من أبيه وابن أيب ليلى مل يسمع من عبد اهللا: يعين ما ذكرناه بإسناده ، قال . أصح من هذا 

اذان اجلوهري ، نا حممد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر حممد بن إسحاق الفقيه ، أنا حممد بن ش - ١٩٦
كانت : " بن حيىي القطيعي ، نا روح بن عطاء بن أيب ميمونة ، نا خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن أنس ، قال 

. الصالة الصالة : الصالة إذا حضرت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعى رجل فيالطريق فنادى 
لو اختذنا بوقا ؟ : فقالوا " ذلك للنصارى : " نا ناقوسا يا رسول اهللا ؟ فقال لو اختذ: فاشتد ذلك على الناس فقالوا 

 فأمر بالال أن يشفع األذان ويوتر اإلقامة: قال " ذلك لليهود : " فقال 
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل البزاز ، نا أبو األزهر ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن  - ١٩٧

قد قامت الصالة : أمر بالل أن يشفع ، األذان ، ويوتر اإلقامة إال قوله : " ن أيب قالبة ، عن أنس ، قال أيوب ، ع



 "قد قامت الصالة 
ورواه عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب السختياين ، عن أيب قالبة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا  - ١٩٨

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، نا " اإلقامة  أمر بالال أن يشفع األذان ويوتر" عليه وسلم 
 العباس بن حممد الدوري ، نا حيىي بن معني ، نا عبد الوهاب ، فذكره

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان ، نا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ١٩٩
كان : " ، نا شعبة ، عن أيب جعفر ، عن أيب املثىن ، عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ، قال  عبد الرمحن بن مهدي

قد قامت : األذان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثىن مثىن ، واإلقامة مرة مرة ، غري أن املؤذن إذا قال 
ن الترجيع يف أذان مجيع الصالة والتثويب يف أذان مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم س: قلنا .الصالة قاهلا مرتني 

قد قامت الصالة ، فإنه كان يقوهلا مرتني : الصبح فيما علم أبا حمذورة مؤذن مكة وأقره على إفراد اإلقامة إال قوله 
" 

تاين أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر حممد بن بكر ، نا أبو داود السجس - ٢٠٠
يا : قلت : ، نا مسدد ، نا احلارث بن عبيد ، عن حممد بن عبد امللك بن أيب حمذورة ، عن أبيه ، عن جده ، قال 

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب ترفع : تقول : " فمسح مقدم رأسه قال : رسول اهللا ، علمين سنة األذان قال 
اهللا أشهد أال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا أشهد أن حممدا رسول أشهد أال إله إال : هبا صوتك ، مث تقول 

اهللا ختفض هبا صوتك مث ترفع هبا صوتك بالشهادة أشهد أال إله إال اهللا أشهد أال إله إال اهللا أشهد أن حممدا رسول 
الفالح ، فإن كان اهللا أشهد أن حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على 

 "الصالة خري من النوم الصالة خري من النوم اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا : صالة الصبح قلت 
أنالنيب صلى اهللا عليه وسلم " وقد روى مكحول ، وغريه ، عن عبد اهللا بن حمرييز ، عن أيب حمذورة ،  - ٢٠١

 "لشهادة علمه األذان فكان فيما علمه الترجيع يف كلميت ا
ورواه أيضا السائب موىل أيب حمذورة ورواه عبد امللك بن أيب حمذورة وكالمها عن أيب حمذورة ، وهو يف  - ٢٠٢

هذا األذان أذان بالل الذي أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " رواية أوالد سعد القرظ عن سعد أنه قال 
 "ة واحدة وإقامته فذكر األذان بالترجيع واإلقامة واحد

نا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هاين ، أنا أمحد بن سلمة ، نا إسحاق : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قال  - ٢٠٣
أدركت أيب وجدي يؤذنون : بن إبراهيم احلنظلي ، أنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد امللك بن أيب حمذورة ، قال 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم علمه أبا حمذورة فذكر صفة : مة ويقولون من األذان الذي أؤذن ويقيمون هذه اإلقا
اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد أال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا حي : " األذان بالترجيع مث قال واإلقامة فرادى 

 "إله إال اهللا على الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد اهللا بن وهب ،  - ٢٠٤

مسعت رسول اهللا صلى : أخربين يونس ، والليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن سامل ، عن عبد اهللا بن عمر ، قال 
قال يونس يف " يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم إن بالال : " اهللا عليه وسلم يقول 

 وكان ابن أم مكتوم هو األعمى الذي أنزل اهللا عزوجل فيه عبس وتوىل كان يؤذن مع بالل: احلديث 
 وكان رجال ضرير البصر ، ومل يكن يؤذن حىت يقول له الناس حني ينظرون إىل بزوغ الفجر: " قال سامل  - ٢٠٥
 "أذن 



أن رسول : وروينا يف ، حديث زياد بن احلارث الصدائي ما دل على تقدمي األذان على طلوع الفجر وفيه  - ٢٠٦
 "إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لبالل 

أال إن : " يرجع فينادي  وأما حديث بالل أنه أذن قبل طلوع الفجر فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن - ٢٠٧
 فإنه مل ينتبه" العبد نام 
 "مل يزل األذان عنده بليل : " وأنكره مالك بن أنس وقال  - ٢٠٨
وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ، نا حممد بن  - ٢٠٩

مالك ، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة إبراهيم البوشنجي ، نا حيىي بن بكري ، نا 
إين أراك حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف : " األنصاري ، مث املازين ، عن أبيه ، أنه أخربه أن أبا سعيد اخلدري قال 

إنس وال شيء غنمك ، أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال 
مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمباب ما يقول إذا مسع املؤذن : قال أبو سعيد " إال شهد له يوم القيامة 

 يؤذن أو يقيم ؟
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ، أنا علي بن احلسن  - ٢١٠

مد بن جهضم ، نا إمساعيل بن جعفر ، عن عمارة بن غزية ، عن خبيب بن عبد الرمحن ، عن بن أيب عيسى ، نا حم
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حفص بن عاصم بن عمرو بن اخلطاب ، عن أبيه ، عن جده ، عمر بن اخلطاب قال 

أشهد أال : أشهد أن ال إله إال اهللا قال : اهللا أكرب مث قال : إذا قال املؤذن اهللا أكرب اهللا أكرب فقال أحدكم : " وسلم 
ال : حي على الصالة قال : أشهد أن حممدا رسول اهللا مث قال : أشهد أن حممدا رسول اهللا قال : إله إال اهللا مث قال 

اهللا : اهللا أكرب اهللا أكرب قال : ال حول وال قوة إال باهللا مث قال : حي على الفالح قال : حول وال قوة إال باهللا مث قال 
 "ال إله إال اهللا من قلبه دخل اجلنة : ال إله إال اهللا قال : أكرب اهللا أكرب مث قال 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو عبد الرمحن  - ٢١١
ري ، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، املقري ، نا حيوة بن شريح ، عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرمحن بن جب

إذا مسعتم املؤذن فقولوا كما يقول مث صلوا علي فمن صلى علي صالة : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
صلى اهللا عليه هبا عشرا ، مث سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال ينبغي أن تكون إال لعبد من عباد اهللا وأرجو أن 

 "أنا هو ، فمن سأل يل الوسيلة حلت عليه الشفاعة أكون 
أنا أبو العباس حممد بن يعقوب : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو نصر أمحد بن علي بن أمحد القاضي قاال  - ٢١٢

: ل ، نا حممد بن عوف ، نا علي بنعياش ، نا شعيب بن أيب محزة ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد اهللا ، قا
اللهم إىن أسألك حبق هذه الدعوة التامة ، : من قال حني يسمع النداء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما حممودا ، الذي وعدته إنك ال ختلف امليعاد إال حلت له 
 "شفاعيت 
بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن بالال أخذ يف اإلقامة فقال النيب  وروينا عن أيب أمامة ، أو عن - ٢١٣

: " قد قامت الصالة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : فإذا قال : صلى اهللا عليه وسلم ما روينا يف حديث عمر 
 "أقامها اهللا وأدامها 

باب "ال يرد الدعاء بني األذان واإلقامة : " وروينا عن أنس بن مالك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢١٤
 قضاء الفائتة واألذان هلا



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا حممد بن فضل ،  - ٢١٥
لى اهللا عليه وسلم سرنا مع رسول اهللا ص: عن حصني بن عبد الرمحن ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، قال 

أنا : إين أخاف أن تناموا عن الصالة فقال بالل : " فقال . لو عرست بنا يا رسول اهللا : ليلة فقال بعض القوم 
فنزل القوم فاضطجعوا وأسند بالل ظهره إىل راحلته فغلبته عينه فاستيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه . أوقظكم 

يا : يا بالل ، أين ما قلت ؟ قال بالل : " هللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال رسول ا
إن اهللا قبض أرواحكم حني شاء : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . رسول اهللا ، ما ألقي علي نوم مثله قط 

 "ام وصلى قم يا بالل فأذن بالناس بالصالة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت ق: " مث قال " وردها إليكم 
أذن بالل فصلينا ركعتني مث أقام " مث : وروينا عن عبد اهللا بن رباح ، عن أيب قتادة ، يف هذه القصة قال  - ٢١٦

 "فصلى ركعتني قبل الفجر مث صلى الفجر 
أمر بالال فأذن فصلينا ركعتني ، مث أقام فصلى بنا النيب صلى اهللا عليه " ويف حديث عمران بن حصني مث  - ٢١٧
 "لم وس

وروينا يف ، حديث جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  - ٢١٨
فجمع بني الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتني ومجع بني املغرب والعشاء مبزدلفة بأذان وإقامتني : " قصة احلج قال 

  املغرب والعشاء بإقامة إقامة ألن هذا زائدوهذا أوىل من رواية من روى مجعه مبزدلفة بني" 
قصة اخلندق وقضاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ما فاته من الصلوات بإقامة " وأما حديث أيب سعيد يف  - ٢١٩

إقامة فقد روي فيها من وجه آخر أنه أمر بالال فأذن مث أقام فصلى الظهر ، مث أقام ، فصلى العصر ، مث أقام فصلى 
 "مث أقام فصلى العشاء املغرب ، 

قال . حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى : باب التعجيل بالصلوات يف أوائل األوقات قال اهللا عز وجل 
هي صالة الصبح وإليه مال الشافعي : احملافظة على الشيء تعجيلهوأما الصالة الوسطى فقد قيل : الشافعي رمحه اهللا 

 لصحابة وقيل هي الظهرهي العصر وإليه ذهب أكثر ا: وقيل 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ غري مرة ، نا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن عبد اهللا بن السماك ، نا احلسن بن  - ٢٢٠

مكرم ، نا عثمان بن عمر ، نا مالك بن مغول ، عن الوليد بن العيزار ، عن أيب عمرو الشيباين ، عن عبد اهللا بن 
: قلت " الصالة يف أول وقتها : " أي العمل أفضل ؟ قال :  صلى اهللا عليه وسلم سألت رسول اهللا: مسعود ، قال 
وكذلك رواه أبو بكر بن " الوالدين   بر: " مث أي ؟ قال : قلت " اجلهاد يف سبيل اهللا عز وجل : " مث أي ؟ قال 

 إسحاق بن خزمية عن حممد بن بشار ، عن عثمان بن عمر
 احلافظ ، أنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هاين ، نا السري بن خزمية ، نا مسلم بن أخربنا حممد بن عبد اهللا - ٢٢١

سألنا جابر بن عبد اهللا عن وقت ، صالة النيب : إبراهيم ، نا شعبة ، نا سعد بن إبراهيم ، عن حممد بن عمرو ، قال 
مس حية ، ويصلي املغرب إذا كان يصلي الظهر باهلاجرة ، ويصلي العصر والش: " صلى اهللا عليه وسلم فقال 

: وقال بعضهم عن شعبة " وجبت ، ويصلي العشاء إذا كثر الناس عجل ، وإذا قلوا أخر ويصلي الصبح بغلس
 وكان يصلي الظهر باهلاجرة ، مث إنه أمر يف شدة احلر باإلبراد هلا: قلت . يصلي الظهر إذا زالت الشمس 

أمحد بن عبيد الصفار ، أنا أمحد بن علي اخلزاز ، نا أبو زكريا بن حيىي أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا  - ٢٢٢
: بن معني ، نا إسحاق األزرق ، عن شريك ، عن بيان بن بشر ، عن قيس بن أيب حازم ، عن املغرية بن شعبة ، قال 

الة فإن شدة احلر من أبردوا بالص: " كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الظهر باهلاجرة فقال لنا 



 يصليها والشمس حية ، يعين أن جيد حرها: وقوله يف العصر " . فيح جهنم 
والشمس مرتفعة فيذهب الذاهب إىل العوايل والشمس مرتفعة وبعد : " ورواه أيضا أنس بن مالك فزاد  - ٢٢٣

 "العوايل من املدينة على أربعة أميال أو ثالثة 
فينصرف الرجل من صالته فيأيت : " ألنصاري يف صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف رواية أيب مسعود ا - ٢٢٤

وروينا عن . إذا وجبت ، يعين غربت الشمس : وقوله يف املغرب " ذا احلليفة قبل غروب الشمس وهي ستة أميال 
رت باحلجاب يصلي املغرب إذا غربت الشمس وتوا" سلمة بن األكوع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان 

: كان يستحب أن يؤخر العشاء قال " وروينا عن أيب برزة األسلمي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٢٥"
 "وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها 

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نائما قبل : " ورويناه عن عائشة ، رضي اهللا عنها أهنا قالت  - ٢٢٦
 "ال الغيا بعدها ، إما ذاكرا فيغنم ، وإما نائما فيسلم العشاء ، و

وحدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء أنا أمحد بن حممد بن عبد الوهاب النيسابوري ،  - ٢٢٧
اسم ، عن نا أبو حامت الرازي ، نا حيىي بن صاحل الوحاظي ، نا فليح بن سليمان ، نا عبد الرمحن بن القاسم ، عن الق

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف ونساء املؤمنني متلففات مبروطهن : " عائشة ، قالت 
 "ال يعرفن من الغلس 

نا أبو العباس حممد : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال  - ٢٢٨
ثمان التنوخي ، نا بشر بن بكر ، حدثين األوزاعي ، حدثين أبو النجاشي ، حدثين رافع بن يعقوب ، نا سعيد بن ع

كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة العصر ، مث تنحر اجلزور فتقسم عشر : " بن خديج ، قال 
لة على خطأ ما ويف هذا احلديث الصحيح دال - ٢٢٩"قسم ، مث تطبخ فنأكل حلما نضيجا قبل أن تغيب الشمس 

 "يأمرهم بتأخري العصر " روي عن رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 
: " وفيما ذكرنا يف الصبح داللة على أن املراد مبا روي عن رافع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٣٠

 "ر معترضا ، واهللا أعلم مقدار ما بني طلوع الفجر اآلخ: اإلسفار هبا " أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر 
: فقيل واهللا أعلم : قال الشافعي رمحه اهللا . خذوا زينتكم عند كل مسجد : باب ستر العورة قال اهللا عز وجل 

 ما وارى عورتك ولو عباءة: وقال جماهد . هذا قول طاوس : قلت . الثياب 
، نا أبو األزهر ، نا يونس بن حممد ، نا فليح  أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان - ٢٣١

إين خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : " بن سليمان ، عن سعيد بن احلارث ، أنه أتى جابر بن عبد اهللا فقال 
وسلم يف بعض أسفاره فجئته ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إىل جنبه فلما 

فقلت " يا جابر ، ما هذا االشتمال الذي رأيت ؟ : " فأخربهتبحاجيت فقال " ما السرى يا جابر ؟ " : انصرف قال 
إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان : قال . يا رسول اهللا ، كان ثوبا واحدا ضيقا : 

 صحت صالته ويف هذا داللة على أن الرجل إذا ستر ما حتت اإلزار" ضيقا فأتزر به 
ما دل على " وروينا يف ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٣٢

 "أن عورة الرجل ما بني السرة والركبة 
غطهما فإهنما من : " وهو كاشف عن فخذه : وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال جلرهد  - ٢٣٣

 ا ملعمروقال أيض" العورة 



 "الفخذ عورة : " وروينا ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٣٤
كشف عن ركبتيه فلما أقبل عثمان " وروينا عن أيب موسى األشعري ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٣٥

 "يت الرجل ليستا بعورة واهللا أعلم ركب" ويف ذلك داللة على أن : قال الشيخ أمحد رمحه اهللا " رضي اهللا عنه غطامها 
: وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وروي عن ابن عباس أنه قال : وأما املرأة احلرة فقد قال اهللا عز وجل  - ٢٣٦

 وروي عن ابن عمر" ما ظهر منها الوجه والكفان " وعن عائشة ،  - ٢٣٧"ما يف الوجه والكف " 
إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا حيىي بن بكري وأخربنا أبو زكريا بن أيب  - ٢٣٨

حدثين القعنيب ، فيما قرأ على مالك عن حممد بن زيد بن قنفذ ، عن أمه ، أهنا سألت أم سلمة : ، نا مالك ، قال 
لي يف اخلمار والدرع السابغ تص: " ماذا تصلي فيه املرأة من الثياب ؟ فقالت : زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 "الذي يغيب ظهور قدميها 
ورواه عثمان بن عمر ، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا ، عن حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ ، عن أمه ،  - ٢٣٩

: أتصلي املرأة يف درع ومخار ليس عليها إزار ؟ فقال : " عن أم سلمة ، أهنا قالت سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أنا أبو العباس حممد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا " إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها " 

بنيعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا عثمان بن عمر ، فذكره ، وأما األمة قبل أن تعتق فرأسها ورقبتها 
 "ملهنة ليس بعورة وصدور يديها وقدميها وما ظهر منها فضال يف حال ا

 "أن رأسها ليس بعورة " وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما دل على  - ٢٤٠
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، نا حبر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخربين رجل ،  - ٢٤١

خرج علينا رسول اهللا صلى : ة بن عامر ، يقول والليث بن سعد ، عن يزيد بن أيب حبيب ، عن أيب اخلري ، مسع عقب
" ال ينبغي لباس هذا للمتقني : " اهللا عليه وسلم ذات يوم وعليه فروج حرير فصلى فيه ، مث انصرف فنزعه وقال 

 "ويف هذه داللة على أنه تكره الصالة فيها وإن صلى فيه مل يعده كالداللة على أن لبس احلرير ال جيوز للرجال 
هنانا عن لبس احلرير والديباج ، "  احلديث الثابت عن حذيفة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف - ٢٤٢

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الثوب " إمنا : ورويناه عن ابن عباس ، أنه قال  - ٢٤٣"وأن جنلس عليه 
وحترمي لبس الديباج واجللوس عليه : قلت . املصمت من احلرير ، فأما العلم من احلرير وسدى الثوب فال بأس به 

 "خيتص بالرجال دون النساء كذلك التحلي بالذهب 
فقد روينا عن علي بن أيب طالب ، وعقبة بن عامر ، وأيب موسى األشعري وعبد اهللا بن عمرو ، عن النيب  - ٢٤٤

 "ناثهم حرام على ذكور أميت حل إل" يف احلرير والذهب : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
وقد وردت الرخصة للرجال فمن قطع أنفه بأن يتخذ أنفا من ذهب وذلك يف حديث عرفجة بن أسعد أنه  - ٢٤٥

أصيب أنفه يوم الكالب يف اجلاهلية فاختذ أنفا من ورق فأننت عليه فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ أنفا " 
بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا أبو األشهب ، أخربنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد اهللا " من ذهب

وقد قيل عنه عن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن  ١٤٠عن عبد الرمحن بن طرفة ، عن جده ، عرفجة بن أسعد فذكر
عرفجة ، وقيل ، عنه عن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن جده وروينا يف ، شد األسنان بالذهب عن أنس بن مالك 

ا رخصة النيب صلى اهللا عليه وسلم للزبري وعبد الرمحن بن عوف يف غزاة هلما حني شكيا إليه القمل يف لبس وروين
 احلرير
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت له جبة مكفوفة بالديباج يلقى فيها العدو " وعن أمساء بنت أيب بكر ،  - ٢٤٦



" 
د اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن وأما وصل املرأة شعرها فقد أخربنا أبو عب - ٢٤٧

حممد الدوري ، نا يونس بن حممد املؤدب ، نا فليح بن سليمان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب 
 - ٢٤٨" لعن اهللا الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة: " هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

لعن : " وروينا عن عائشة ، أن امرأة ، من األنصار مترط شعرها فأرادوا أن يصلوه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 "اهللا الواصلة واملستوصلة 

 باب استقبال القبلة
ن ، نا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، ببغداد ، أنا عبد اهللا بن جعفر النحوي ، نا يعقوب بن سفيا - ٢٤٩

بينما الناس بقباء يف صالة الصبح : " ابن قعنب ، وابن بكري ، عن مالك ، عن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر قال 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة : إذ جاءهم آت فقال 

 " الكعبة وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا إىل. فاستقبلوها 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سليمان الفقيه ، نا أمحد بن حممد بن عيسى ، نا أبو نعيم ،  - ٢٥٠

صلى قبل بيت املقدس ستة " نا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء بن عازب ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى صالة العصر ، وصلى معه قوم  عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان

أشهد باهللا لقد صليت مع رسول اهللا : فخرج رجل ممن كان يصلي معه ، فمر على مسجد وهم راكعون ، فقال 
 "صلى اهللا عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قباللبيت 

ء الذين ماتوا قبل أن حتول الكعبة ، ورجال قتلوا ومل ندر ما هؤال: " قيل : وبإسناده عن الرباء ، قال  - ٢٥١
 "نقول فيهم ؟ فأنزل اهللا عز وجل وما كان اهللا ليضيع إميانكم إن اهللا بالناس لرءوف رحيم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس بن حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا سعيد بن  - ٢٥٢
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : مي ، نا حيىي بن أيوب ، أخربين محيد ، أنه مسع أنس بن مالك ، يقول أيب مر

ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، فإذا شهدوا أن ال إله أال اهللا وأن : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : " 
لتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، حرمت علينا أمواهلم ودماؤهم إال حبقها ، حممدا رسول اهللا ، وصلوا صالتنا ، واستقبلوا قب

 "هلم ما للمسلم وعليهم ما على املسلم 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام يعين واهللا : " باب فرض الصالة وسننها قال اهللا عز وجل 

هل التفسري ، وقال اهللا عز وجل وما أمروا حنو املسجد احلرام ، وهو قول ابن عباس وجماهد وغريمها من أ: أعلم 
حافظوا على الصلوات ، والصالة الوسطى ، وقوموا : إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة وقال 

 أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا - ٢٥٣"قوموا هللا مطيعني : هللا قانتني يعين 
نا احلسن بن علي احللواين ، نا عبد اهللا بن منري ، نا : إبراهيم بن أيب طالب ، وإبراهيم بن حممد الصيدالين ، قاال 

عبد اهللا بن عمر ، عن سعيد بن أيب سعيد ، عن أيب هريرة ، أن رجال ، دخل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه 
فقال يف " وعليك السالم ارجع فصل فإنك مل تصل : " فقال  وسلم جالس يف ناحية للمسجد فصلى ، مث جاء يسلم

إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء ، مث استقبل القبلة : " فقال . علمين يا رسول اهللا : الثالثة أو يف اليت بعدها 
اسجد حىت  فكرب ، مث اقرأ مبا تيسر معك من القرآن ، مث اركع حىت تطمئن راكعا ، مث ارفع حىت تستوي قائما ، مث

 "تطمئن ساجدا ، مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها 



مث : " ورواه أبو أسامة عن عبيد اهللا بن عمر ، هكذا ، وزاد فيه ذكر السجود الثاين والقيام منه فقال  - ٢٥٤
النيب صلى اهللا عليه وسلم وروينا عن رفاعة بن رافع ، عن " اسجد حىت تطمئن ساجدا ، مث ارفع حىت تستوي قائما 

وفيه دليل على أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علمه الفرض عليه يف : شبيها هبذه القصة قال الشافعي رمحه اهللا 
الصالة دون االختيار ، ومل يذكر اجللوس يف التشهد فأوجبنا التشهد ، والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأوجبنا الصالة وتعيينها بآية اإلخالص ، مث يقول النبيصلى اهللا عليه : قلت . ث على من أحسنه بغري هذا احلدي
، وأوجبنا تعيني القراءة بالفاحتة مبا روي يف بعض الروايات عن رفاعة ، ويف حديث " إمنا األعمال بالنيات : " وسلم 

 "كتاب ال صالة إال بفاحتة ال: " عبادة بن الصامت ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : " وأوجبنا التشهد مبا روينا عن عبد اهللا بن مسعود ، أنه قال  - ٢٥٥

وأوجبنا . فعلمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التشهد . السالم على اهللا قبل خلقه السالم على جربيل وميكائيل 
 "عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله

يا رسول اهللا إنا قد عرفنا السالم عليك فكيف نصلي : ملا نزلت هذه اآلية قلنا : قال كعب بن عجرة  - ٢٥٦
وإىل آخر احلديث ، وإمنا عرفوا كيف السالم عليه " اللهم صل على حممد وعلى آل حممد : قولوا : " عليك ؟ قال 

ويف حديث أيب مسعود األنصاري يف هذه القصة  - ٢٥٧ا علمهم يف التشهد فسألوه كيف يصلون عليه فعلمهممب
يا رسول اهللا ، أما السالم عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا حنن صلينا عليك يف صالتنا ؟ فعلمهم : " فقال 

" 
ا روينا عن علي بن أيب طالب وأيب سعيد اخلدري السالم عليكم مب: وأوجبنا السالم من الصالة وهو قوله  - ٢٥٨

وروينا عن عبد " مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري ، وحتليلها التسليم : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 اهللا بن مسعود ، من قوله

إذا قعد يف آخر صالته كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " وروينا عن عطاء بن أيب رباح ، أنه قال  - ٢٥٩
فأقل ما على املرء يف صالته ، وما جيب عليه ، . قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم 

 "وأكمله ما حنن ذاكرون إن شاء اهللا 
 باب التكبري يف الصالة

عبيد بن عبد الواحد ، نا  أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا عبد الصمد بن علي بن حممد بن مكرم ، نا - ٢٦٠
حيىي بن عبد اهللا بن بكري ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ، أنه 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة يكرب حني يقوم ، مث يكرب حني : مسع أبا هريرة ، يقول 
مث " ربنا ولك احلمد : " حيث يرفع صلبه من الركعة ، مثيقول وهو قائم " ع اهللا ملن محده مس: " يركع ، مث يقول 

يكرب حىت يهوي ساجدا ، مث يكرب حني يرفع رأسه ، مث يكرب حني يسجد ، مث يكرب حني يرفع رأسه ، مث يفعل يف 
 الصالة كلها حىت يقضيها ، ويكرب حني يقوم من الثنتني بعد اجللوس

 يدين إىل املنكبني يف الصالةباب رفع ال
أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ، ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا عبد الكرمي  - ٢٦١

بن اهليثم ، نا أبو اليمان ، أنا شعيب بن أيب محزة القرشي ، عن حممد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري ، 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا : " اهللا ، عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ، أنه قال أخربين سامل بن عبد 

افتتح التكبري يف الصالة رفع يديه حني يكرب حىت جيعلهما حذو منكبيه ، مث إذا كرب للركوع فعل ذلك ، مث إذا قال 



وال يفعل ذلك حني يسجد ، وال حني يرفع رأسه " ربنا ولك احلمد : " فعل مثل ذلك وقال " مسع اهللا ملن محده : " 
 "من السجود 

هكذا رواه اجلماعة عن الزهري ، ورواه معتمر بن سليمان ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن الزهري ، عن  - ٢٦٢
أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخل يف الصالة رفع يديه ، وإذا ركع وإذا رفع " سامل ،عن ابن عمر ، 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، يف األمايل وقال " سه من الركوع ، وبني الركعتني كل ذلك يرفع يديه حذو املنكبني رأ
حدثين علي بن محشاذ العدل ، نا موسى بن هارون ، نا عثمان بن أيب شيبة ، نا معتمر ، فذكره ورواه حممد بن : 

 ج بهإسحاق بن خزمية ، عن الصغاين ، عن املعتمر ، واحت
كان ابن عمر يرفع يديه إذا افتتح الصالة ، وإذا ركع : " وقد رواه عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، قال  - ٢٦٣

أخربنا " وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتني ، ويروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك 
اخلضر الشافعي ، نا أبو بكر حممد بن إمساعيل اإلمساعيلي وأمحد بن أبو عبد اهللا احلافظ ، حدثين أبو احلسن أمحد بن 

نا نضر بن علي اجلهضمي ، نا عبد األعلى ، عن عبيد اهللا بن : خالد الدامغاين وحممد بن إسحاق بن خزمية وقالوا 
بد األعلى عمر ، فذكره وهذا قد رواه حممد بن إمساعيل البخاري ، عن عياش بن الوليد ، عن عبد األعلى بن ع

وروي رفع اليدين ، عند القيام من الركعتني يف حديث علي بن أيب طالب وأيب محيد الساعدي يف عشرة من 
 .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 باب وضع اليمني على الشمال يف الصالة
ني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أخربنا أبو احلسني حممد بن احلس - ٢٦٤

كان إذا " أبو نعيم ، نا موسى بن عمري العنربي ، حدثين علقمة بن وائل ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
: قلت . ويف ثقة وموسى بن عمري ك: قال يعقوب " قام يف الصالة قبض على مشاله بيمينه ورأيت علقمة يفعله 

 وتابعه يف ذلك عبد اجلبار بن وائل عن علقمة بن وائل وموىل هلم كالمها عن وائل
: قال . ألنظرن إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم كيفيصلي : " قلت : ورواه كليب اجلرمي عن وائل ، قال  - ٢٦٥

مث وضعهما : واية أخرى عنه عن وائل ويف ر" مث وضع كفة يده اليمىن على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد 
 "على صدره 

هنى عن التخصر يف الصالة ، وهو أن يضع يده " ويف حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٦٦
 "على خصره وهو يصلي 

 باب افتتاح الصالة بعد التكبري والقول يف الركوع ويف رفع الرأس منه ويف السجود
د اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، وأخربنا أبو أخربنا أبو عب - ٢٦٧

احلسن علي بن حممد املقرئ ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا حممد بن أيب بكر ، نا 
فع ، عن علي بن أيب طالب ، عن يوسف املاجشون ، حدثين أيب ، عن عبد الرمحن األعرج ، عن عبيد اهللا بن أيب را

وجهت وجهي للذي فطر السموات ، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أنه كان إذا قام إىل الصالة قال 
واألرض حنيفا وما أنا من املشركني ، إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له ، وبذلك أمرت 

امللك ال إله إال أنت أنت ريب ، وأنا عبدك ظلمت نفسي ، واعترفت بذنيب فاغفر يل  وأنا من املسلمني ، اللهم أنت
ذنويب مجيعا ال يغفر الذنوب إال أنت ، واهدين ألحسن األخالق ، وال يهدي ألحسنها إال أنت ، واصرف عين 

لبيك وسعديك ، واخلري ال يصرف عين سيئها إال أنت : " ويف رواية املقرئ " سيئها ، وال يصرفعن سيئها إال أنت 



اللهم : " فإذا ركع قال " كله يف يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك 
: " لك ركعت وبك آمنت ، ولك أسلمت خشع لك مسعي وبصري ، وخمي وعظامي ، وعصيب فإذا رفع رأسه قال 

اللهم : " فإذا سجد قال " بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات واألرض ، وما 
لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فشق مسعه وبصره تبارك اهللا أحسن 

اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما : " مث يكون آخر ما يقول بني التشهد والسالم " اخلالقني 
 "، وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت  أعلنت وما أسرفت

 معناه ال يتقرب به إليك" والشر ليس إليك : " قوله : وروينا عن النضر بن مشيل ، أنه قال  - ٢٦٨
 .فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم : باب التعوذ قبل القراءة قال اهللا عز وجل 

ا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أخربين عبد اهللا بن حممدبن موسى ، نا حممد بن أيوب ، أنا أخربن - ٢٦٩
أبو بكر بن أيب شيبة ، نا حممد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن ابن مسعود ، 

اللهم إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم ، : " قول كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل يف الصالة ي: قال 
الكربياء وروي ذلك ، أيضا يف حديث جبري : الشعر ، ونفخه : املوتة ، ونفثه : مهزه : قال " ونفخه ومهزه ونفثه 

 بن مطعم ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أعوذ بالسميع العليم من " ويف حديث روي عن أيب سعيد اخلدري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٧٠

 مث يقرأ" الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه 
 باب تعيني القراءة بفاحتة الكتاب

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، إمالء ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد بن  - ٢٧١
، عن حممود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الصباح الزعفراين ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق  - ٢٧٢"ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
: قال  املزكي ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا حيىي بن بكري ، نا مالك ،

وحدثنا عثمان ، نا القعنيب ، فيما قرأ على مالك عن العالء بن عبد الرمحن ، أنه مسع أبا السائب ، موىل هشام بن 
من صلى صالة مل يقرأ فيها بأم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت أبا هريرة ، يقول : زهرة يقول 

فغمز ذراعي : يا أبا هريرة ، إين أكون أحيانا وراء اإلمام ؟ قال : فقلت " القرآن فهي خداج فهي خداج غري متام 
اقرأها يف نفسك فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال القعنيب . يا فارسي اقرأ هبا يف نفسك : وقال 
" بدي ما سألقسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ، ولع: قال اهللا عز وجل : " يقول 

يقول العبد . محدين عبدي : يقول العبد احلمد هللا رب العاملني يقول اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعني فهذه اآلية بيين وبني عبدي . أثىن علي عبدي : الرمحن الرحيم يقول اهللا 

راط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم ، وال يقول العبد اهدنا الص. ولعبدي ما سأل 
والبيان أهنا آية ) بسم اهللا الرمحن الرحيم ( باب افتتاح فاحتة الكتاب ب "الضالني فهؤالء لعبدي ولعبدي ما سأل 

قرآن العظيم قال منها وافتتاح سائر السور هبا سوى سورة براءة قال اهللا عز وجل ولقد آتيناك سبعا من املثاين وال
بسم اهللا الرمحن الرحيم وهذا الذي قاله الشافعي قد رويناه عن : يعين أم القرآن وأوهلا : الشافعي رضي اهللا عنه 

 عبد اهللا بن عباس ، ترمجان القرآن
د بن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ وأبو بكر أمح - ٢٧٣



: نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا حجاج بن حممد ، قال : احلسن القاضي قالوا 
هي أم القرآن : ولقد آتيناك سبعا من املثاين قال " له : أخربين أيب أن سعيد بن جبري ، أخربه فقال : قال ابن جريج 

م اهللا الرمحن الرحيم اآلية السابعة حىت ختمها يعين ختم أم القرآن مث قال وقرأ على سعيد بن جبري بس: ، مث قال أيب 
 "بسم اهللا الرمحن الرحيم : 

فذخرها اهللا لكم : " قال سعيد بن جبري فقرأها علي ابن عباس كما قرأهتا عليك مث قال ابن عباس  - ٢٧٤
  هريرة ، مرفوعا وموقوفاوروينا معناه عن علي بن أيب طالب ، وعن أيب" فماأخرجها ألحد قبلكم 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال  - ٢٧٥
العباس بن حممد الدوري ، نا سعيد بن عبد احلميد بن جعفر األنصاري ، نا علي بن ثابت ، عن عبد احلميد بن 

يب بالل ، عن سعيد املقربي ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حدثين نوح بن أ: جعفر ، قال 
احلمد هللا رب العاملني سبع آيات إحداهن بسم اهللا الرمحن الرحيم وهي السبع املثاين والقران العظيم : " كان يقول 

عفر ، هكذا مرفوعا ، قال أبو ورواه أبو بكر احلنفي عن عبد احلميد بن ج" ، وهي أم القرآن وهي فاحتة الكتاب 
 مث لقيت نوحا فحدثين به موقوفا عن أيب هريرة: بكر 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، حدثين خالد  - ٢٧٦

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه بن خداش ، نا عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، عن ابن أيب مليكة ، عن أم سلمة ، أ
قرأ يف الصالة بسم اهللا الرمحن الرحيم فعدها آية احلمد هللا رب العاملني آيتني الرمحن الرحيم ثالث آيات " وسلم 

ومجع مخس أصابعه أخرجه حممد بن إسحاق " إياك نعبد وإياك نستعني : مالك يوم الدين أربع آيات ، وقال هكذا 
غاين ، ورواه مجاعة عن ابن جريج ، ببعض معناه منهم مهام بن حيىي وحفص بن غياث بن خزمية يف كتابه عن الص
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة  - ٢٧٧وحيىي بن سعيد األموي

عت أنس بن مالك ، يقول قال مس: ، نا أبو داود ، نا هناد بن السري ، نا ابن فضيل ، عن املختار بن فلفل ، قال 
إنا أعطيناك الكوثر حىت : فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم " أنزلت علي آنفا سورة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 "فإنه هنر وعدنيه ريب عز وجل يف اجلنة : قال . اهللا ورسوله أعلم : قالوا " هل تدرون ما الكوثر ؟ : " ختمها وقال 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ اآليات " روينا يف ، حديث عروة عن عائشة ، يف قصة اإلفك ، و: قلت  - ٢٧٨

" اليت نزلت فيها ، ومل يذكر فيه أنه قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم ، ويف ذلك داللة على أنه كان يقرؤها حيث نزلت 
و العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق وملا روي عن ابن عباس ، مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أب

 الصغاين ، نا معلى بن منصور الرازي
وأخربين أبو قتيبة سامل بن الفضل اآلدمي مبكة ، نا القاسم بن زكريا املقرئ ، : وأخربنا أبو عبد اهللا ، قال  - ٢٧٩

: عيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن س: نا احلسن بن الصباح ، قاال 
 "ال يعلم ختم السورة حىت ينزل بسم اهللا الرمحن الرحيم " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه بسم اهللا : " ورواه قتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، وقال يف احلديث  - ٢٨٠
وذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا قتيبة ، فذكره ، واألصل فيه أخربنا أبو علي الر" الرمحن الرحيم 

إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم وهو أهنم حني كتبوا القرآن يف املصاحف وبعثوا هبا إىل اآلفاق ليعتمد الناس على ما 
براءة بسم اهللا الرمحن الرحيم  أثبتوا فيها وال يقع االختالف يف القرآن كتبوا فيها على رأس كل سورة إال سورة

 خبط القرآن وشكله من غري تقييد وال استثناء وال أدخل شيء آخر بينهما سوى القرآن



 باب اجلهر هبا يف صالة جيهر فيها بالقراءة
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم  - ٢٨١
وأنا أمحد بن سليمان : ثنا الليث بن سعد ، وأخربنا أبو عبد اهللا ، قال : ، ثنا أيب وشعيب بن الليث ، قاال  املصري

الفقيه ، نا حممد بن اهليثم القاضي ، نا سعيد بن أيب مرمي ، نا الليث بن سعد ، حدثين خالد بن يزيد ، عن سعيد بن 
صليت وراء أيب هريرة :  هريرة ، ويف حديث ابن عبد احلكم قال كنت وراء أيب: أيب هالل ، عن نعيم اجملمر ، قال 

ويقول كلما . آمني : وقال الناس . آمني : فقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم مث قرأ بأم القرآن حىت بلغ وال الضالني قال 
 ألشبهكم صالة والذي نفسي بيده إين: اهللا أكرب ويقول إذا سلم : اهللا أكرب ، وإذا قام من اجللوس قال : سجد 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ،  - ٢٨٢"برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، : وأبو زكريا بن أيب إسحاق يف آخرين قالوا 

أخربين عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ، أن أبا بكر بن : ن عبد العزيز ، عن ابن جريج ، قال رمحه اهللا ، أنا عبد اجمليد ب
صلى معاوية باملدينة صالة فجهر فيها بالقراءة فقرأ فيها بسم اهللا : " حفص بن عمر ، أخربه أن أنس بن مالك قال 

القراءة ، ومل يكرب حني يهوي حىت قضى  الرمحن الرحيم ألم القرآن ومل يقرأ هبا للسورة اليت بعدها حىت قضى تلك
يا معاوية أسرقت الصالة أم نسيت ؟ فلما : تلك الصالة فلما سلم ناداه من مسع ذلك من املهاجرين من كل مكان 

افتتاح " وروينا " صلى بعد ذلك قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم للسورة اليت بعد أم القرآن وكرب حني يهوي ساجدا 
عن أمريين أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وهو مشهور ) سم اهللا الرمحن الرحيم ب( القراءة ، ب 

 عن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري وأيب هريرة رضي اهللا عنه
دة ، نا خالد بن حيىي وأخربنا أبو نصر بن أيب قتادة ، أنا أبو حممد أمحد بن إسحاق البغدادي أنا معاذ بن جن - ٢٨٣

كان إذا افتتح الصالة كرب ، مث قرأ بسم اهللا الرمحن " ، نا عبد العزيز بن أيب رواد ، نا نافع ، عن ابن عمر ، أنه 
 مل كتبت يف املصحف إذا مل أقرأ ؟: وكان يقول : الرحيم احلمد هللا فإذا فرغ قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم قال 

بن أيب إسحاق ، نا أبو غامن أزهر بن حممد بن محدون احلريف ، نا أبو قالبة ، نا بكر بن  أخربنا أبو زكريا - ٢٨٤
 "صليت خلف ابن عمر فجهر ب بسم اهللا الرمحن الرحيم : " بكار ، نا مسعر بن كدام ، عن يزيد الفقري ، قال 

بن أيب طالب ، أنا عبد الوهاب بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حيىي - ٢٨٥
كان يفتتح " عطاء ، نا سعيد بن أيب عروبة ، عن عاصم ابن هبدلة ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أنه 

 "القراءة ب بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 "كان جيهر ب بسم اهللا الرمحن الرحيم " وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه  - ٢٨٦
نا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا معاذ بن وأخرب - ٢٨٧

يستفتح القراءة يف صالته ب بسم " كان ابن الزبري : معاذ العنربي ، عن محيد الطويل ، عن بكر بن عبد اهللا ، قال 
 "ما مينعهم منها إال التكرب : اهللا الرمحن الرحيم ويقول 

اجتمع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم على اجلهر ب بسم اهللا : " وروينا عن جعفر بن حممد ، أنه قال  - ٢٨٨
وأما حديث أنس . وروينا عن عطاء ، وطاوس ، وجماهد ، وسعيد بن جبري ، وعكرمة ، والزهري " الرمحن الرحيم 

العاملني فإنه إمنا قصد به بيان ابتدائهم بسورة بن مالك يف افتتاح النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه ب احلمد هللا رب 
الفاحتة قبل ما يقرأ بعدها ومن روي عنه أنه مل جيهر هبا فإنه مل يسمعه ، ومن روي عنه اجلهر فإنه أدى ما مسع ، 

 والقول قول من مسع دون من مل يسمع ، مث هو من االختالف املباح ، واهللا أعلمباب اإلمام جيهر بالتأمني يف صالة



 اجلهر ويقتدي به املأموم
نا أبو العباس حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق وأبو بكر بن احلسن قالوا  - ٢٨٩

قرئ على ابن وهب أخربك مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، عن الزهري ، : يعقوب ، نا حبر بن نصر ، قال 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة ، قال حدثين سعيد بن املسيب ، وأبو سل

قال ابن " إذا أمن اإلمام فأمنوا فإن املالئكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه : " يقول 
 ن ابن شهاب يقول ذلكوكا: قال يونس " آمني : " وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : شهاب 
حدثنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي ، نا أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، نا معاذ بن جندة  - ٢٩٠

مسعت النيب : ، نا خالد بن حيىي ، أنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر ، قال 
 باب قراءة السورة بعد الفاحتة"يرفع هبا صوته يف الصالة " آمني : " لضالني قال صلى اهللا عليه وسلم إذا قال وال ا

نا أبو عبد اهللا حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن العدل قاال  - ٢٩١
بان بن يزيد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن يعقوب إمالء ، نا إبراهيم بن عبد اهللا ، أنا يزيد بن هارون ، أنا مهام ، وأ

كان يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر " عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "والعصر بفاحتة الكتاب ، وسورة ويسمعنا اآلية أحيانا ويقرأ يف الركعتني األخريني بفاحتة الكتاب 

عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إمساعيل بن قتيبة ، نا حيىي بن حيىي ، أنا هشيم ، أخربنا أبو  - ٢٩٢
كنا حنزر قيام رسول اهللا : " عن منصور ، عن الوليد بن مسلم ، عن أيب الصديق ، عن أيب سعيد اخلدري ، قال 

ليني من الظهر قد قرأ امل تنزيل السجدة صلى اهللا عليه وسلم يف الظهر والعصر فحزرنا قيامه يف الركعتني األو
وحرزنا قيامه يف األخريني قدر النصف من ذلك وحرزنا قيامه يف الركعتني األوليني من العصر على قدر قيامه يف 

وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد " الركعتني األخريني من الظهر ويف األخريني من العصر على النصف من ذلك 
بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد ، نا هشيم بن بشري ، فذكر حنوه إال أنه املقرئ ، نا احلسن 

يف األوليني على قدر ثالثني آية ويف حديث أيب سعيد داللة على أنه كان يقرأ يف الركعتني األخريني بعدالفاحتة : قال 
 عمر وعمر بن عبد العزيز وقد انتخبه الشافعي يف اجلديد ، وروى فيه عن أيب بكر الصديق وابن

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ، أنا حاجب بن أمحد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا أبو  - ٢٩٣
مسعت أبا هريرة ، : بكر احلنفي ، نا الضحاك بن عثمان ، حدثين بكري بن األشج ، عن سليمان بن يسار ، قال 

بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فالن لرجل كان أمريا على املدينة ما رأيت أحدا أشبه صالة : " يقول 
وصليت خلفه فكان يطيل األوليني من الظهر وخيفف األخريني ، وخيفف العصر ويقرأ يف األوليني : فقال سليمان 

 "املفصل من املغرب بقصار املفصل ، ويقرأ يف األوليني من العشاء بوسط املفصل ويقرأ يف الصبح بطوال 
ما رأيت أحدا أشبه صالة بصالة رسول اهللا : " وحدثين من ، مسع أنس بن مالك ، يقول : قال الضحاك  - ٢٩٤

وصليت خلفه فكان يصلي مثل ما : من هذا الفىت يعين عمر بن عبد العزيز قال الضحاك صلى اهللا عليه وسلم 
 "وصف سليمان بن يسار 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، نا حيىي بن حممد بن حيىي ، نا مسدد ، نا  - ٢٩٥
أمسعنا رسول اهللا صلى اهللا " يف كل صالة يقرأ فما  كان أبو هريرة: إمساعيل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال 

إنزدت عليها : أرأيت إن مل أزد على أم القرآن ؟ قال : فقال رجل . عليه وسلم أمسعناكم وما أخفيناه منكم أخفى 
 "هو خري وإن انتهيت إليها أجزأت عنك 



جلسة االستراحة والقعود يف التشهد باب كيفية الركوع والسجود واالعتدال يف الركوع والقعود بني السجدتني و
 األول واجللوس يف التشهد األخري

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ، أنا أمحد بن إبراهيم بن  - ٢٩٦
ن حممد بن عمرو بن ملحان ، نا ابن بكري ، حدثين الليث ، عن ابن أيب حبيب ، عن حممد بن عمرو بن حلحلة ، ع

فذكرنا صالة رسول اهللا صلى اهللا : كان جالسا مع نفر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال " عطاء ، أنه 
أنا كنت أحفظكم لصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيته إذا كرب جعل : عليه وسلم فقال أبو محيد الساعدي 

ه من ركبتيه ، مث هصر ظهره ، وإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل فقار يديه حذو منكبيه ، وإذا ركع أمكن يدي
مكانه فإذا سجد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما ، واستقبل بأطراف رجليه القبلة وإذا جلس يف الركعتني 

ورواه  - ٢٩٧"جلس على رجله اليسرى ، وإذا جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته 
فإذا جلس يف الركعتني جلس على رجله اليسرى ، ونصب قدمه اليمىن ، : " ريه عن الليث ، وقال يف احلديث غ

 "وإذا جلس يف الركعة األخرية قدم رجله اليسرى ، ونصب قدمه اليمىن ، وقعد على مقعدته 
حممد بن سنان القزاز البصري  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أبو احلسن - ٢٩٨

مسعت أبا محيد : ببغداد ، نا أبو عاصم ، عن عبد احلميد بن جعفر ، حدثين حممد بن عمرو بن عطاء ، قال 
الساعدي ، يف عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم أبو قتادة احلارث بن ربعي فقال أبو محيد 

مل ؟ ما كنت أكثرنا له تبعة وال أقدمنا : قالوا . صلى اهللا عليه وسلم  أنا أعلمكم بصالة رسول اهللا: الساعدي 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة : فقال : قال . فاعرض علينا : قالوا . بلى : قال . صحبة 

قرأ مث يكرب ويرفع حىت رفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه ، مث يكرب حىت يقر كل عضو منه يف موضعه معتدال ، مث ي
حياذي هبما منكبيه ، مث يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، مث يعتدل وال ينصب رأسه ، وال يقنع مث يرفع رأسه 

مث يرفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه حىت يعود كل عظم منه إىل موضعه معتدال مث " مسع اهللا ملن محده : " فيقول 
إىل األرض ، مث يرفع رأسه فيثين رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا مث يهوي " اهللا أكرب : " يقول 

مث يثين برجله فيقعد عليها معتدال حىت يرجع أو حىت يقر كل عظم " اهللا أكرب : " سجد ، مث يعود مث يرجع فيقول 
 ورفع يديه حىت حياذي هبما موضعه معتدال ، مث يصنع يف الركعة األخرى مثل ذلك ، مث إذا قام من الركعتني كرب

منكبيه كما فعل ، أو كرب عند افتتاح الصالة ، مث صنع مثل ذلك يف بقية صالته حىت إذا كان يف السجدة اليت فيها 
صدق ، هكذا كان يصلي رسول اهللا : فقالوا مجيعا . التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه األيسر 

قد ذكر ابن حلحلة يف روايته عن حممد بن عمرو كيفية القعود يف التشهدين ، ومل  :قلت . صلى اهللا عليه وسلم 
يذكر جلسة االستراحة وذكرها عبد احلميد بن جعفر عن حممد بن عمرو ومل يذكر اجللوس يف التشهد األول 

ستراحة ويف وحيتمل أنه أراد كيفية اجللوس عند السجدة األخرية يف الركعتني مجيعهما يف الركعة األوىل لال
فذكر كيفية اجللوس للتشهد األول دون الثاين . ورواه عباس بن سهل ، عن أيب محيد " الركعةالثانية للتشهد األول 

، وليس ذلك باختالف ولكن كل واحد من الرواة أدى ما حفظ واجلميع حمفوظ صحيح معمول به عندنا حبمد اهللا 
د بيديه على األرض إذا قام مالك بن احلويرث عن النيب صلى اهللا ونعمته ، وقد حفظ جلسة االستراحة ، واالعتما

عليه وسلم وحفظ ابن عباس اإلقعاء على القدمني بني السجدتني وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه على األرض 
عله ، ويضع أليتيه على عقبيه ويضع ركبتيه باألرض ، وفعله ابن عمر وابن الزبري وهو من االختالف املباح إن شاء ف

، " النهي عن عقب الشيطان " وإن شاء فعل ما روينا يف حديث أيب محيد ،والذي روي يف حديث عائشة من 



 "حممول على القعود يف التشهد 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا عبد اهللا بن احلسني القاضي ، أنا احلارث بن أيب أسامة ، نا يزيد بن هارون  - ٢٩٩

إذا " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : م بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر ، قال ، نا شريك ، عن عاص
 "سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه 

نا أبو : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو النصر الفقيه ، نا أبو بكر بن رجا ، وأمحد بن النضر ، قاال  - ٣٠٠
أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن : " ، نا محاد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال الربيع 

وروينا عن  - ٣٠١"يسجد على سبعة أعظم ، وهني أن يكف شعره ، وثيابه الكفني ، والركبتني والقدمني واجلبهة 
جد وقد اعتم على جبهته فحسر رسول اهللا رأى رجال يس" صاحل بن خيوان ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 "صلى اهللا عليه وسلم عن جبهته 
وهذا إن كان مرسال فقد رويناه من ، وجه آخر عن عياض بن عبد اهللا القرشي ، عن النيب صلى اهللا عليه  - ٣٠٢

الرجل الذي وسلم أيضا مرسال وروينا يف حديث رفاعة بن رافع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم موصوال فيما علم 
وروينا يف ، حسر " يسجد فيمكن جبهته من األرض حىت تطمئن مفاصله ويستوي " مث : قال . أساء الصالة 

العمامة عن اجلبهة ، عن علي ، وعبادة بن الصامت ، وابن عمر موقوفا من قول علي وفعلهما وروينا يف ، كشف 
من فعلهباب ما يقول يف الركوع والسجود واالعتدال  الكعبني يف السجود عن عبد اهللا بن عمر ، رضي اهللا عنهما

والقعود وما يقول إذا مر بآية رمحة أو بآية عذاب فقد ذكرنا ما ورد يف ذلك يف رواية علي رضي اهللا عنه يف باب 
 افتتاح الصالة

بيب ، نا أبو وحدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ، نا يونس بن ح - ٣٠٣
داود الطيالسي ، نا شعبة ، أخربين عمرو بن مرة ، مسع أبا محزة ، حيدث عن رجل ، من بين عبس ، شعبة يرى أنه 

اهللا أكرب ذو امللكوت ، : " صلة بن زفر ، عن حذيفة ، أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما كرب قال 
: " البقرة كما ركع فكان ركوعه مثل قيامه فجعل يقول يف ركوعه  مث قرأ: قال " واجلربوت والكربياء والعظمة 

مث " إن لريب احلمد : " مث رفع رأسه من الركوع فقام مثل ركوعه وقال " سبحانريب العظيم سبحان ريب العظيم 
 مث رفع رأسه من السجود وكان" سبحان ريب األعلى : " سجد فكان يف سجوده مثل قيامه وكان يقول يف سجوده 

فصلى أربع ركعات يقرأ : قال حذيفة . وجلس بقدر سجوده " رب اغفر يل رب اغفر يل : " يقول بني السجدتني 
 فيهن البقرة وآل عمران والنساء واملائدة أو األنعام شك شعبة

 :أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حفص بن عمر ، نا شعبة ، قال  - ٣٠٤
أدعو يف الصالة إذا مررت بآية خوف ؟ فحدثين عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة : قلت لسليمان األعمش 

" سبحان ريب العظيم : " بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يقول يف ركوعه 
ها فسأل ، وال بآية عذاب ، إال وقف عندها وما مر بآية رمحة إال وقف عند" سبحان ريب األعلى : " ويف سجوده 

 "فتعوذ 
إذا : " وروينا عن عون بن عبد اهللا ، عن عبد اهللا بن مسعود ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٣٠٥

سبحان ريب : سبحان ريب العظيم ثالث مرات فقد مت ركوعه وذلك أدناه ، وإذا سجد فقال : ركع أحدكم قال 
أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، نا حبر بن نصر ، "  سجوده وذلك أدناه األعلى فقد مت

قرئ على ابن وهب أخربك ابن أيب ذئب ، عن إسحاق بن يزيد اهلذيل ، عن عون بن عبد اهللا ، فذكره هو : قال 



بتا فإمنا يعين واهللا أعلم أدىن ما نسب إىل إن كان هذا ثا: مرسل ؛ عون مل يدرك ابن مسعود قال الشافعي رمحه اهللا 
 كمال الفرض واالختيار معا إلكمال الفرض وحده

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا عباس بن حممد الدوري ، نا حممد بن عبيد  - ٣٠٦
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع رأسه كان رسول : ، نا األعمش ، عن عبيد بن احلسن ، عن ابن أيب أوىف ، قال 

مسع اهللا ملن محده ، اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات ، وملء األرض وملء ما شئت من : " من الركوع قال 
نا أبو العباس حممد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد الرمحن السلمي ، وغريمها ، قالوا  - ٣٠٧"شيء بعد 

لعباس بن حممد الدوري ، نا خالد بن يزيد الطبيب ، نا كامل أبو العالء ، عن حبيب بن أيب ثابت ، بن يعقوب ، نا ا
بت عند خاليت ميمونة فرأيت قام النيب صلى اهللا عليه وسلم من نومه ، : عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس قال 

رب اغفر يل : " أسه من السجدة قال كان إذا رفع ر: فذكر احلديث يف صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "وارمحين واجربين ، وارفعين ، وارزقين ، واهدين 

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبد اهللا بن حممد الزهري ، نا سفيان ،  - ٣٠٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، يقول مسعت أبا هريرة : مسعت أعرابيا ، يقول : حدثين إمساعيل بن أمية ، قال 

وأنا على ذلك من : من قرأ منكم والتني والزيتون فانتهى إىل آخرها أليس اهللا بأحكم احلاكمني فليقل : " وسلم 
ومن قرأ . بلى : ومن قرأ ال أقسم بيوم القيامة فانتهى إىل أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى فليقل . الشاهدين 
 مث ذكر إمساعيل كالما يدل على حفظ األعرايب" آمنا باهللا : فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل  واملرسالت

كان رجل يصلي فوقبيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على : " وروينا عن موسى بن أيب عائشة ، قال  - ٣٠٩
 "اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مسعت من رسول: فسألوه عن ذلك فقال . سبحانك فبلى : أن حييي املوتى قال 

" سبحان ريب األعلى : كان إذا قرأ سبح اسم ربك األعلى قال : " وعن ابن عباس ، مرفوعا وموقوفا  - ٣١٠
 ورويناه عن علي ، وأيب موسى رضي اهللا عنهما

 باب القنوت يف صالة الصبح يف الركعة الثانية بعد الركوع
علي بن محشاذ العدل ، نا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، نا عارم بن الفضل  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا - ٣١١

قنت النيب صلى اهللا عليه وسلم شهرا : ، نا ثابت بن يزيد ، نا هالل بن خباب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 
يف الركعة " ن محده مسع اهللا مل: " متتابعا يف الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح يف دبر كل صالة إذا قال 

األخرية يدعو على حي من بين سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه ، وكان أرسل إليهم يدعوهم إىل 
 هذا مفتاح القنوت: قال عكرمة " اإلسالم فقتلوهم 

يدعو  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو: وروينا عن أيب هريرة ، قال  - ٣١٢
 "ألحد يقنت بعد الركوع ، فذكر دعاءه لقوم بالنجاة ، وعلى آخرين باللعن 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب " وروينا عن أنس بن مالك ،  - ٣١٣
إنه ترك القنوت يف أربع الذي أرى بالداللة ف: وقال الشافعي . قال عبد الرمحن بن مهدي إمنا ترك اللعن " مث تركه 

فهذا الذي ترك ، وأما : صلوات دون الصبح وذكر قنوته يف الظهر وغريها ولعنه على فالن وفالن ، مث قال 
 القنوت يف الصبح فلم يبلغنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تركه

نا أمحد بن مهران األصبهاين ، نا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ، - ٣١٤
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قنت " عبيد اهللا بن موسى ، أنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أنس ، 



أخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد بن " شهرا يدعو عليهم ، مث تركه ، فأما يف الصبح فلم يزل يقنت حىت فارق الدنيا 
 الوكيل ، أنا أبو طاهر احملمد آبادي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، ناسليمان بن حربحممد بن مهدي 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا علي بن محشاذ العدل ، نا أبو املثىن العنربي ، ويوسف القاضي ، وزياد  - ٣١٥
سئل : ب ، عن حممد بن سريين ، قال نا محاد بن زيد ، عن أيو: نا مسدد ، قال : بن عبد اجلليل التستري ، قالوا 

 "بعد الركوع يسريا : يف صالة الصبح قبل الركوع أو بعده ؟ قال " أنس أقنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو سعيد أمحد بن حممد املاليين ، أنا أبو أمحد بن عدي احلافظ ، نا زكريا الساجي ، نا بندار ، نا  - ٣١٦

: قلت . بعد الركوع : " سألت أبا عثمان عن القنوت ، يف الصبح فقال : ا العوام بن محزة ، قال حيىي بن سعيد ، ن
عن أيب بكر وعمر وعثمان وقد روى القنوت ، يف الصبح عبيد بن عمري وطارق وأبو رافع وزيد بن : عمن ؟ قال 

 وهب ، عن عمر بن اخلطاب

وقد قنت : اهلي وغريمها عن علي بن أيب طالب قال الشافعي ورواه عبد اهللا بن نوفل وعبد الرمحن بن سويد الك
بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصبح أبو بكر وعمر وعلي كلهم بعد الركوع وعثمان بعض إمارته ، مث 

 قدم القنوت قبل الركوع وأما دعاء القنوت
نا العباس بن الفضل األسفاطي ، نا أمحد بن فأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا علي بن محشاذ العدل ،  - ٣١٧

سألت : يونس ، نا حممد بن بشر العبدي ، نا العالء بن صاحل ، حدثين بريد بن أيب مرمي ، نا أبو احلوراء ، قال 
اللهم اهدين : " علمين دعوات أقوهلن : ما عقلت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : احلسن بن علي 
عافين فيمن عافيت ، وتولين فيمن توليت ، وبارك يل فيما أعطيت ، وقين شر ما قضيت إنك فيمن هديت ، و

فذكرت ذلكلمحمد : قال " إنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت : " أراه قال " تقضي ، وال يقضى عليك 
 "إنه الدعاء الذي كان أيب يدعو به يف صالة الفجر يف قنوته : بن احلنفية فقال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو سهل بن زياد القطان ، نا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ، نا أبو نعيم  - ٣١٨
واهللا أنا : " ، نا شيبان بن عبد الرمحن ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة ، قال 

وكان أبو هريرة يقنت يف الركعة األخرية من صالة الصبح بعد . وسلم أقربكم ، صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه 
 "ويدعو للمؤمنني واملؤمنات ويلعن الكفار " مسع اهللا ملن محده : " ما يقول 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا عبد الوهاب  - ٣١٩

صليت خلف عمر بن اخلطاب فقرأ مثانني آية من : " يد ، عن قتادة ، عن أيب عثمان ، قال بن عطاء ، عن سع
 "البقرة ، وقنت بعد الركوع ، ورفع يديه حىت رأيت بياض إبطيه ، ورفع صوته بالدعاء حىت مسع من وراء احلائط 

صليت : " عن أيب رافع ، قال  وهبذا اإلسناد عن قتادة ، عن احلسن ، وبكر بن عبد اهللا املزين ، مجيعا - ٣٢٠
وكان احلسن يفعل مثل : قال قتادة " خلف عمر بن اخلطاب فقنت بعد الركوع ، ورفع يديه وجهر بالدعاء 

لقد رأيته : " وروينا عن أنس بن مالك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة القراء ، قال : قلت  - ٣٢١ذلك
 "على الذين قتلوهم  كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو يعين

وروينا رفع اليدين يف قنوت الوتر عن ابن مسعود ، وأيب هريرة فأما مسح اليدين بالوجه بعد الفراغ ، من  - ٣٢٢
 دعاء القنوت فإنه من احملدثات

 باب التشهد يف الصالة
، أنا أبو علي حممد بن أخربنا أبو الفوارس احلسن بن أمحد بن أيب الفوارس ، أخو الشيخ أيب الفتح ببغداد  - ٣٢٣



أمحد بن احلسن بن إسحاق الصواف ، نا أبو علي بشر بن موسى ، نا أبو نعيم ، نا األعمش ، عن شقيق بن سلمة ، 
السالم على اهللا دون عباده : كنا إذا صلينا خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم قلنا : قالعبد اهللا بن مسعود : قال 

اهللا هو السالم : " على فالن وفالن ، فالتفت إلينا النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال والسالم على جربيل وميكائيل و
التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم : فإذا صلى أحدكم فليقل 

السماء واألرض ، أشهد أن ال إله علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صاحل هللا يف 
 "إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا إبراهيم بن أمحد بن فراس املالكي ، نا موسى بن هارون  - ٣٢٤
، عن سعيد بن جبري ، وطاوس بن عبد اهللا أبو عمران البزاز ، نا قتيبة بن سعيد ، نا الليث بن سعد ، عن أيب الزبري 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول : ، عن ابن عباس ، أنه قال 
التحيات املباركات الصلوات الطيبات هللا سالم عليك يا أيها النيب ورمحة اهللا ، وبركاته سالم علينا وعلى عباد اهللا 

 إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللالصاحلني أشهد أن ال 
السالم يف : " هكذا رواه مجاعة من األئمة عن قتيبة ، ورواه أبو داود السجستاين ، عن قتيبة ، وقال  - ٣٢٥

وأخربنا أبو بكر حممد بن إبراهيم بن أمحد األزدستاين فيما قرأت عليه ببغداد ، نا أبو القاسم حممد " املوضعني مجيعا 
السراج الشيخ الصاحل ، نا عبد اللهنب سليمان ، إمالء ، نا عيسى بن محاد ، نا الليث بن سعد ، فذكره  بن عيسى

 السالم علينا: ويف اآلخر . سالم عليك : يف األول : بإسناده حنوه وقال 
لمنا التشهد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يع: ورواه أمين بن نابل عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال  - ٣٢٦

ورواية الليث " أسأل اهللا اجلنة ، وأعوذ به من النار : " فذكر احلديث ويف آخره " بسم اهللا وباهللا التحيات هللا : " 
 أصح
: " فيما علمهم من التشهد : وروينا يف ، إحدى الروايتني عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال  - ٣٢٧

 "بسم اهللا خري األمساء 
فإذا كان عند القعدة : " احلديث الثابت عن أيب موسى األشعري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويف - ٣٢٨

 وأما املسألة فإهنا قد رويت يف حديث آخر وهو فيها" التحيات : فليكن من أول قول أحدكم 
نا يعقوب بن سفيان ،  أخربنا احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي هبا ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، - ٣٢٩

قال رسول اهللا : نا أبو يعقوب يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال 
اللهم إين أسألك اجلنة ، وأعوذ بك : أتشهد مث أقول : قال " ما تقول يف الصالة ؟ : " صلى اهللا عليه وسلم لرجل 

باب اإلشارة عند الشهادة هللا "حوهلما ندندن : " فقال . دنتك ، وال دندنة معاذ من النار ، أما واهللا ما أحسن دن
 بالتوحيد باملسبحة

أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا  - ٣٣٠
رآين ابن عمر وأنا أعبث ، باحلصى فلما : عاوي ، قال مالك ، عن مسلم بن أيب مرمي ، عن علي بن عبد الرمحن امل

كيف كان رسول اهللا صلى : فقلت . اصنع كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع : " انصرف هناين وقال 
كان إذا جلس يف الصالة وضع كفه اليمىن على فخذه اليمىن ، وقبض أصابعه كلها : اهللا عليه وسلم يصنع ؟ قال 

 "إصبعه اليت تلي اإلهبام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار ب
وأشار ، بإصبعه اليت تلي اإلهبام يف القبلة ورمى " ورواه إمساعيل بن جعفر عن مسلم بن أيب مرمي ، وزاد  - ٣٣١



 "ببصره إليها أو حنوها 
 "ثالثا ومخسني ، وأشار بالسبابة وعقد : " ورواه نافع عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال  - ٣٣٢
وأشار بإصبعه السبابة ، ووضع إهبامه : " ورواه عبد اهللا بن الزبري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال  - ٣٣٣

 "على إصبعه الوسطى 
باب الصالة على النيب صلى "هو اإلخالص : سئل عن هذه اإلشارة ، فقال " وروينا عن ابن عباس ، أنه  - ٣٣٤
 عليه وسلم بعد التشهد اهللا

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين ،  - ٣٣٥
نا حممد بن إدريس الشافعي ، أنا مالك ، عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر ، أن حممد بن عبد اهللا بن زيد األنصاري ، عن 

أمرنا : أتانا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جملس سعد بن عبادة فقال له بشري بن سعد : قال  أيب مسعود األنصاري ،
اهللا أن نصلي عليك يا نيب اهللا فكيف نصلي عليك ؟ فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت متنينا أنا مل نسأله ، 

وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم اللهم صل على حممد ، : قولوا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد 

يعين واهللا " والسالم كما قد علمتم : " ورواه حيىي بن حيىي وحيىي بن بكري ومجاعة عن مالك ، وزادوا فيه  - ٣٣٦
صلوا عليه وسلموا تسليما وكانوا قد علموا كيف : رنا بالصالة عليه والسالم عليه بقوله أن اهللا تعاىل أم: أعلم 

 "السالم عليه حني علمهم التشهد ، وعلمهم يف هذا احلديث كيف الصالة عليه 
ورواه حممد بن إبراهيم التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه ، عن أيب مسعود عقبة بن عامر  - ٣٣٧
يا رسول اهللا ، أما السالم : أقبل رجل حىت جلس بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن عنده فقال :  قال

فصمت رسول اهللا : عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا حنن صلينا عليك يف صالتنا صلى اهللا عليك ؟ قال 
اللهم صل على حممد : إذا أنتم صليتم علي فقولوا : " صلى اهللا عليه وسلم حىت أحببنا أن الرجل مل يسأله مث قال 

النيب األمي وعلى آل حممد كما صليت علىإبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على حممد النيب األمي وعلى آل حممد 
وهذا فيما أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن " كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد 

وحدثين يف : حدثين أيب ، نا حممد بن إسحاق ، قال : ، نا أبو األزهر ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال بالل 
 الصالة ، على النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا املرء املسلم صلى عليه يف صالته حممد بن إبراهيم فذكره

لصرييف ، نا عبد الصمد بن الفضل ، نا عبد اهللا بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو أمحد بكر بن حممد ا - ٣٣٨
يزيد املقري ، نا حيوة ، عن أيب هانئ ، عن أيب علي عمرو بن مالك ، عن فضالة بن عبيد األنصاري ، أن رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال صلى مل حيمد اهللا ، ومل ميجده ومل يصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وانصرف 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد : " فدعاه فقال له ولغريه " عجل هذا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

 " بتحميد ربه ، والثناء عليه وليصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث يدعو مبا شاء : اهللا ، أو قال 

 كتاب الصالة

يث فضالة بن عبيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يدعو مبا باب الدعاء بعد التشهد قد مضى يف الباب قبله حد
 شاء
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن  - ٣٣٩



مث : ال قال عبد اهللا بن مسعود فذكر حديث التشهد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق: األعمش ، عن شقيق ، قال 
 "ليختر بعد من الدعاء مبا شاء " 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ، بالكوفة ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد  - ٣٤٠
الرمحن بن حممد الكندي ، نا عوف بن سالم بن سليم أبو جعفر ، عن أيب إسحاق ، عن أيب األحوص ، وأيب عبيدة 

وقد ذكرنا يف " يتشهد الرجل مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث يدعو لنفسه: " قال عبد اهللا : قاال 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس " كتاب الدعوات ويف كتاب السنن ما ورد من الدعوات يف الصالة 
 شم بن القاسم ، عن ليث بن سعدحممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا أبو النضر ها

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، أنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ، نا حيىي بن  - ٣٤١
بكري ، نا الليث ، عن يزيد بن حبيب ، عن أيب اخلري ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن أيب بكر الصديق ، أنه قال 

اللهم إين ظلمت نفسي ظلما : قل : " قال . علمين دعاء أدعو به يف صاليت : ليه وسلم لرسول اهللا صلى اهللا ع
 "كثريا ، وال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر يل مغفرة من عندك ، وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم 

مد بن يعقوب ، أنا نا أبو العباس حم: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ قاال  - ٣٤٢
العباس بن الوليد ، أنا عقبة يعين ابن علقمة ، أخربين األوزاعي ، حدثين ابن عطية ، حدثين حممد بن أيب عائشة ، 

: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ باهللا من أربع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة ، قال 
 " ، وفتنة احمليا واملمات وشر املسيح الدجال من عذاب جهنم ، وعذاب القرب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ، نا أبو بكر بن أيب الدنيا ،  - ٣٤٣
حدثين أبو علي أمحد بن إبراهيم املوصلي ، نا خلف بن خليفة ، عن حفص ابن أخي أنس ، عن أنس ، أنه كان مع 

اللهم إين أسألك بأن : " هللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا ورجل يصلي فلما ركع وسجد وتشهد ودعا قال رسوال
فقال النيب صلى " لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السموات واألرض ، يا ذا اجلالل واإلكرام ، يا حي يا قيوم 

 "عي به أجاب وإذا سئل به أعطى لقد دعا اهللا بامسه األعظم الذي إذا د: " اهللا عليه وسلم 
 باب التسليم من الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ، أنا حممد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ،  - ٣٤٤
اهللا عليه قال رسول اهللا صلى : عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن حممد بن احلنفية ، عن علي بن أيب طالب ، قال 

 "مفتاح الصالة الطهور ، وإحرامها التكبري وإحالهلا التسليم : " وسلم 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا احلسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا أبو  - ٣٤٥

رأيت ، رسول " أنا : بد اهللا ، قال خيثمة ، نا أبو إسحاق ، عن عبد الرمحن بن األسود ، عن أبيه ، وعلقمة ، عن ع
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكرب يف كل رفع ، ووضع ، وقيام ، وقعود ، ويسلم عن ميينه ومشاله ، حىت أرى بياض 

وروينا عن أيب هريرة ،  - ٣٤٦ورأيت أبا بكر وعمر يفعالنه" السالم عليكم ورمحة اهللا " خديه يف كلتيهما 
 "السالم سنة ، وهو أن ال ميد السالم وحيذفه حذف : " مرفوعا وموقوفا 

 باب ما يقول بعد السالم
نا أبو العباس حممد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال  - ٣٤٧

و عمار ، ثىن سعيد بن عثمان التنوخي ، نا بشر بن بكر ، حدثين األوزاعي ، حدثين أب ١٠١٢٢٢بن يعقوب ، نا 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبو األمساء الرحيب حدثين ثوبان ، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



اللهم أنت السالم ، ومنك السالم ، تباركت يا : " إذا أراد أن ينصرف من صالته استغفر اهللا ثالث مرات مث قال 
 "ذا اجلالل واإلكرام 

نا أبو العباس حممد بن : أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف وأبو عبد الرمحن بن احلسني قاال  وأخربنا - ٣٤٨
حدثين حسان بن عطية ، : مسعت األوزاعي ، قال : يعقوب ، أنا العباس بن الوليد بن مزيد ، أخربين أيب قال 

رسول اهللا ذهب أصحاب الدثور باألجور يا : قال أبو ذر : حدثين حممد بن أيب عائشة ، حدثين أبو هريرة ، قال 
فقال رسول اهللا . يصلون كما نصلي ويصومون كمانصوم وهلم فضول أمواهلم يتصدقون هبا وال جند ما نتصدق به 

يا أبا ذر ، أال أعلمك كلمات إذا قلتهن أدركت من سبقك ، ومل يلحق بك أحد بعدك ؟ : " صلى اهللا عليه وسلم 
تكرب يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني تكبرية وحتمد ، ثالثا وثالثني حتميدة ، : قال .  بلى يا رسول اهللا: قال " 

وتسبح ثالثا وثالثني تسبيحة ، وختتمها ب ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد ، وهو على كل 
 "شيء قدير 

من سبح اهللا يف دبر : " ى اهللا عليه وسلم قال ورواه عطاء بن يزيد الليثي ، عن أيب هريرة ، عن النيب صل - ٣٤٩
: " متام املائة يذكر التهليل مث قال : " فذكر احلديث يف التكبري والتحميد كذلك مث قال " كل صالة ثالثا وثالثني 

 "غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر 
وأربعا : " م املائة يف التكبري فقال ويف حديث كعب بن عجرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل متا - ٣٥٠

 وسائر ما روي فيه قد ذكرناها يف كتاب الدعوات" وثالثني تكبرية 
 باب فضل الصالة باجلماعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا ، وأبو حممد عبد الرمحن بن  - ٣٥١
العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان املقرئ العامري ، نا حممد بن  نا أبو: أيب حامد املقرئ قالوا 

صالة اجلماعة : " عبيد ، عن عبيداهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "تفضل على صالة أحدكم بسبع وعشرين درجة 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد : د بن موسى ، قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وحمم - ٣٥٢
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اجلبار ، أنا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال 

جل يتوضأ فضل صالة الرجل يف مجاعة على صالته يف بيته وصالته يف سوقه مخسا وعشرين درجة فما من ر" 
فيحسن الوضوء مث يأيت املسجد ال ينهزه إال الصالة إال كتب له بكل خطوة درجة وحط عنه خطيئة حىت يدخل 
املسجد ، فإذا دخل كان يف صالة ما كانت الصالة حتبسه واملالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف جملسه الذي 

 " حيدث فيه صلى فيه ، اللهم ارمحه اللهم اغفر له ما مل يؤذ فيه ما مل
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، وأبو عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن  - ٣٥٣

نا أبو : نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد الرمحن بن حمبوب الدهان ، قالوا : حمبوب الدهان قالوا 
: وحدثنا حبر بن نصر ، قال : عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، قال  العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن

قرئ على ابن وهب ، أخربك مالك بن أنس ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن رسول 
إسباغ الوضوء على  أال أخربكم مبا ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

 "املكاره وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد  - ٣٥٤



خبيب بن عبد الرمحن ، عن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا  ، نا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن
سبعة يظلهم اهللا يف ظله : " عنه ، عن أيب سعيد اخلدري ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يناه ، ورجل كان يوم ال ظل إال ظله إمام عادل ، وشاب نشأ يف عبادة اهللا تعاىل ، ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت ع
قلبه معلقا باملسجد إذا خرج منه حىت يعود إليه ، ورجالن حتابا يف اهللا اجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل دعته امرأة 

أخربنا " إين أخاف اهللا ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه : ذات حسب ومجال فقال 
أمحد ، نا أبو عبد الرمحن املروزي ، نا ابن املبارك ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن أبو طاهر الفقيه ، أنا حاجب بن 

: خبيب بن عبد الرمحن ، عن حفص بن عاصم بن عمر ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 فذكر احلديث مبعناه

أبو صادق حممد بن أيب الفوارس الصيدالين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، و - ٣٥٥
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا أبو غسان حممد بن مطرف ، : قالوا 

من غدا إىل املسجد : " عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "اهللا له يف اجلنة نزال كلما غدا وراح وراح أعد 

أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ،  - ٣٥٦
وحدثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن مسي ، موىل أيب بكر ، عن أيب صاحل :نا ابن بكري ، نا مالك ، قال 

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث : " أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال السمان ، عن 
مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ما يف التهجري الستبقوا إليه ولو يعلمون ما يف العتمة والصبح 

 "ألتومها ولو حبوا 
نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ، نا ابن بكري ، نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ،  - ٣٥٧

الليث ، عن ابن اهلاد ، عن حممد بن إبراهيم ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: قالوا " لون يبقى من درنه ؟ أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات ما تقو: " وسلم يقول 

 "فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا هبن اخلطايا : " ال يبقى من درنه شيء ، قال 
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أبو جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي  - ٣٥٨

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن جده أيب بردة ، عن أيب موسى ، قال ، نا أبو أسامة ، حدثين بريد بن عبد اهللا ، 
إن أعظم الناس أجرا يف الصالة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصالة حىت يصليها مع اإلمام : " وسلم 

 "يف مجاعة أعظم أجرا من الذي يصليها مث ينام 
بن جعفر األصبهاين ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ،  حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا - ٣٥٩

صلى بنا رسول اللهصلى اهللا : مسعت عبد اهللا بن أيب بصري ، حيدث عن أيب بن كعب ، قال : نا أبو إسحاق ، قال 
إن : " قال .  ال: قالوا " أشاهد فالن ؟ : " قال . ال : قالوا " أشاهد فالن ؟ : " عليه وسلم صالة الصبح فقال 

من أثقل الصلوات على املنافقني ، ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا  -يعين العشاء والصبح  -هاتني الصالتني 
والصف األول على مثل صفوف املالئكة ولو تعلمون فضيلته البتدرمتوه وصالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته 

 "مع الرجل وما كثر فهو أحب إىل اهللا عز وجل وحده وصالته مع الرجلني أزكى من صالته 
أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريب ، ببغداد ، أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا  - ٣٦٠

مسعت علي بن األقمر ، يذكر عن أيب : الشافعي ، حدثين إسحاق بن احلسن ، نا أبو نعيم ، نا أبو العميس ، قال 



من سره أن يلقى اهللا غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات : " قال عبد اهللا بن مسعود : وص ، قال األح
حيث ينادى هبن ، فإن اهللا شرع لنبيكم صلى اهللا عليه وسلم سنن اهلدى وإهنن من سنن اهلدى ، ولو أنكم صليتم 

كتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تر
فيحسن الطهور ويعمد إىل مسجد من هذه املساجد إال كتب اهللا له بكل خطوة خيطوها حسنة ورفعه هبا درجة 
وحط عنه هبا سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم نفاقه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بني 

حىت إنا : ورواه إبراهيم اهلجري ، عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا ، وزاد يف آخره " الصف الرجلني حىت يقام يف 
 كنا لنقارب بني اخلطا

أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، أناعبد اهللا بن جعفر بن درستويه ، نا  - ٣٦١
إمساعيل بن سليمان اليشكري ، حدثين عبد اهللا بن أوس  يعقوب بن سفيان ، نا حممد بن عبد اهللا األنصاري ، نا

بشر املشائني يف الظلم إىل املساجد : " اخلزاعي ، أن بريدة األسلمي ، حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "بالنور التام يوم القيامة 

مد بن إسحاق الصغاين ، نا حيىي بن أيب وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حم - ٣٦٢
أين : قال أبو الدرداء : بكري ، نا زائدة ، نا السائب بن حبيش الكالعي ، عن معدان بن أيب طلحة اليعمري ، قال 

ما من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال أبو الدرداء . مسكنك ؟ قلت يف قرية دون محص 
 بدو وال تقام فيهم الصالة إال وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليك باجلماعة فإمنا يأكل الذئب ثالثة يف قرية وال

 -يعين باجلماعة اجلماعة يف الصالة  -قال السائب " القاصية 
 باب كيف املشي إىل الصالة

ن حممد بن عيسى ، نا علي ب: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزكي ، قاال  - ٣٦٣
مسعت : أخربين أبو اليمان ، أخربين شعيب ، عن الزهري ، أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن ، أن أبا هريرة ، قال 

إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تسعون ، ايتوها متشون عليكم السكينة ، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
وهبذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن الزهري ، مث أكثر الرواة عن أيب هريرة ، " وا فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأمت

فيه كالداللة على أن ما أدرك من صالة اإلمام فهو أول صالته ، وكذلك روي " فأمتوا " وكذلك رواه أبو قتادة 
 عن عمر ، وعلي ، وأيب الدرداء ، وبه قال ابن عمر رضي اهللا عنهم أمجعني

 ل إذا دخل املسجد وإذا خرجباب ما يقو
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا إمساعيل بن قتيبة ، نا حيىي بن حيىي ، أنا  - ٣٦٤

: سليمان بن بالل ، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، عن عبد امللك بن سعيد ، عن أيب محيد ، أو عن أيب أسيد ، قال 
اللهم افتح يل أبواب رمحتك ، وإذا خرج : إذا دخل أحدكم املسجد فليقل : " صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا 

وأخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممد " اللهم إين أسألك من فضلك : فليقل 
أيب عبد الرمحن ، عن عبد امللك بن سعيد بن  بن عثمان الدمشقي ، نا عبد العزيز يعين الدراوردي ، عن ربيعة بن

إذا دخل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت أبا محيد ،أو أبا أسيد األنصاري يقول : سويد ، قال 
 فذكره" أحدكم املسجد فليسلم وليصل على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث ليقل 

 باب الرخصة يف ترك اجلماعة لعذر
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، : ا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا أخربن - ٣٦٥



أال : أخربنا الشافعي رمحه اهللا ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه أذن بالصالة يف ليلة ذات برد وريح فقال 
يأمر املؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول " وسلم  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه: صلوا يف الرحال ، مث قال 

 "أال صلوا يف الرحال : " 
أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد بن اخلليل املاليين ، أنا أبو أمحد بن عدي ، نا حممد بن داود بن دينار ، نا  - ٣٦٦

ت عن سعيد بن جبري ، عن ابن قتيبة بن سعيد ، نا جرير ، عن أيب جناب ، عن مغراء العبدي ، عن عدي بن ثاب
من مسع املنادي فلم مينعه من اتباعه عذر مل تقبل منه تلك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عباس ، قال 

 وما كان من األعذار يف معناها فله حكمهما: قلت " خوف أو مرض: ما عذره ؟ قال : قالوا " الصالة اليت صالها 
هللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، نا حممد بن نعيم ، نا قتيبة ، نا إمساعيل بن جعفر ، أخربنا أبو عبد ا - ٣٦٧

ال يصلي : " نا أبو حزرة القاص ، عن عبد اهللا بن أيب عتيق ، عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "أحدكم وهو حبضرة الطعام وال وهو يدافع األخبثني 

نا أبو : أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا املزكي ، وأبو نصر الفامي ، وأبو صادق العطار قالوا  وأخربنا - ٣٦٨
العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا ابن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، ويونس بن يزيد ، عن 

إذا وضع العشاء وحضرت : " ه وسلم قال حدثين أنس بن مالك ، أن رسول اهللا صلى اهللا علي: ابن شهاب ، قال 
وروي عن ابن عمر يف . كان عشاؤهم خفيفا : وقد قال بعض التابعني " الصالة فابدءوا به قبل صالة املغرب 

 معناهباب موقف اإلمام واملأموم
بن الفضل أخربنا أبو علي الروزباري ، وأبو احلسني بن بشران ، وأبو عبد اهللا بن برهان ، وأبو احلسني  - ٣٦٩

نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا احلسن بن عرفة ، نا هشيم ، عن أيب بشر ، : القطان ، وأبو حممد السكري قالوا 
فقام النيب صلى : " بت ذات ليلة عند خاليت ميمونة بنت احلارث قال : عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 

فأخذ بذواب كان يل أو برأسي : " قال " عن يساره أصلي بصالته فقمت : اهللا عليه وسلم يصلي من الليل ، قال 
فأدارين من خلفه حىت جعلين عن ميينه وروينا عن جابر : ورواه عطاء ، عن ابن عباس ، وقال فيه " فأقامين عن ميينه 

ين عن ميينه فجاء فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي فأدارين حىت أقام: بن عبد اهللا ، أنه فعل مثل ذلك قال 
 ابن صخر حىت قام عن يساره فأخذنا بيديه مجيعا فدفعنا حىت أقامنا خلفه

وأخربنا زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفرحممد بن علي بن دحيم ، نا حممد بن احلسن بن  - ٣٧٠
أنس بن مالك ، أن جدته ، مليكة  أيب احلنني ، نا القعنيب عن مالك ، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة ، عن

فقمت : قال أنس " قوموا فألصلي بكم : " دعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه مث قال 
إىل حصري لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته مباء فقام عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصففت أنا واليتيم 

 ا فصلى لنا ركعتني مث انصرفوراءه والعجوز من ورائن
صلى به وبامرأة قال فأقامين عن " وروينا عن موسى بن أنس ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٧١

وإذا أجزأت املرأة صالهتا مع اإلمام منفردة أجزأت الرجل ، : قال الشافعي رضي اهللا عنه " ميينه واملرأة خلفنا 
ة أنه دخل املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إىل الصف مث واحتج أيضا حبديث أيب بكر

 "زادك اهللا حرصا وال تعد : " مشى إىل الصف ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رأى رجال يصلي خلف الصف " وضعف الشافعي إسنادحديث وابصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٧٢

فإن أدخل هالل بن يساف بينه وبني وابصة رجال وهو عمرو بن راشد وهو جمهول " يعيد الصالة وحده فأمره أن 



وروي يف ذلك من وجه آخر ، عن علي بن شيبان ، عن النيب : قلت . لو ثبت لقلت به : فكان يف القدمي يقول 
  التوفيقواالحتياط أن نتوقى ذلك وباهللا" ال صالة لفرد خلف الصف : " صلى اهللا عليه وسلم 

 باب إقامة الصفوف وتسويتها
أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا : أخربنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو يعلى محزة بن عبد العزيز ، قاال  - ٣٧٣

قال رسول : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : أمحد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ،نا معمر ، عن مهام بن منبه ، قال 
 "أقيموا الصف يف الصالة فإن إقامة الصف من حسن الصالة : " اهللا عليه وسلم  اهللا صلى
أخربنا احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، نا عبد امللك بن حممد ، نا حممد بن عبد  - ٣٧٤

أمتوا : "  عليه وسلم قال اهللا األنصاري ، نا سعيد بن أيب عروبة ، نا قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا
خري صفوف الرجال أوهلا ، وخري : " ، وكان يقول " الصف األول ، مث الثاين ، فإن كان نقص كان يف املؤخر 

 وقد مضى حديث أيب بن كعب يف فضل الصف األول" صفوف النساء آخرها 
 "يمت الصالة فال تقوموا حىت تروين إذا أق: " وروينا عن أيب قتادة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٣٧٥
يعين عن  -وروينا عن أنس بن مالك ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام إىل الصالة التفت  - ٣٧٦

 باب صفة األئمة يف الصالة"اعتدلوا سووا صفوفكم اعتدلوا سووا صفوفكم : " فقال  -ميينه وعن يساره 
شران ، أنا إمساعيل بن الصفار ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا ابن منري ، عن أخربنا أبو احلسني بن ب - ٣٧٧

األعمش ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا بشر بن موسى ، نا احلميدي ، نا سفيان ، قال 
وس بن ضمعج احلضرمي ، مسعت إمساعيل بن رجاء حيدث عن أ: حفظناه من األعمش ومل جنده ههنا مبكة قال : 

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا ، فإن كانوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب مسعود األنصاري قال 
يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأكربهم 

لفظهما سواء قال الشافعي رمحه اهللا وإمنا " نه وال جيلس على تكرمته يف بيته إال بإذنه سنا وال يؤم الرجل يف سلطا
يؤمهم أقرؤهم إن من مضى من األئمة كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرءوا ومن بعدهم : قيل واهللا أعلم 

أ من القرآن شيئا أوىل باإلمامة ألنه كانوا يقرءون صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها كان إذا قر
قد ينوبه يف الصالة ما يعلم كيف يفعل فيه بالفقه وال يعلمه من ال فقه له وإذا استووا يف الفقه والقراءة أمهم أسنهم 
ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غري ذي نسب أجزأهم وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حاهلم يف القراءة والفقه 

" قدموا قريشا وال تقدموها : " ن اإلمامة منزلة وفضل ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان حسنا أل
فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنيب صلى اهللا عليه وسلم إذاكان فيه لذلك موضع أخربنا أبو سعيد بن أيب 

جاز إمامة العبد واألعمى ، ومن كان مسلما عمرو ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، فذكره وأ
يقيم الصالة وإن كان غري حممود احلال يف دينه واحتج بأن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلوا خلف 

من ال حيمدون أفعاله من سلطان وغريه وذكر صالة ابن عمر خلف احلجاج وصالة احلسن واحلسني خلف مروان 
 ى صالة األئمةوأهنما كانا ال يزيدان عل

وأخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أمحد بن صاحل ، نا ابن وهب ، حدثين  - ٣٧٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : معاوية بن صاحل ، عن العالء بن احلارث ، عن مكحول ، عن أيب هريرة ، قال 

برا كان أو فاجرا والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو  اجلهاد واجب عليكم مع كل أمري: " وسلم 
 "فاجرا وإن عمل الكبائر والصالة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر 



استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى " وروينا عن أنس بن مالك ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٧٩
، فقد روينا عن عمر وعثمان ، " اجلنب أو احملدث إذا صلى بقوم ومل يعلموا حباله حىت فرغوا  وأما"  - ٣٨٠"

 وابن عمر ما دل على أنه يعيد وال يعيدون
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إمساعيل ، نا محاد ، عن زياد  - ٣٨١

دخل يف صالة الفجر فأومأ بيده أن " أيب بكرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  األعلم ، عن احلسن ، عن
وحدثنا أبو داود ، نا عثمان بن أيب شيبة ، نا يزيد بن هارون ، أنا : قال " مكانكم ، مث جاء ورأسه يقطر فصلى هبم 

إمنا أنا بشر : " ما قضى الصالة قال فل: فكرب ، وقال يف آخره : محاد بن سلمة ، بإسناده ومعناه ، قال يف أوله 
ورواه أيضا عطاء بن يسار وبكر بن عبد اهللا املزين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال " مثلكم وإين كنت جنبا 

وروي عن أنس بن مالك ، موصوال وروي عن ابن ثوبان ، وابن سريين ، عن أيب هريرة ، موصوال ، وعن ابن 
ديثهم أنه كرب ، ويف حديث بعضهم فكرب وكربنا مث أشار إىل الناس أن كما أنتم ، واهللا سريين ، مرسال ، ويف أحا
 أعلمباب صفة صالة األئمة

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ،  - ٣٨٢
يا : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : د ، قال عن إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس ، عن أيب مسعو

إن منكم : " رسول اهللا ، إين ألختلف عن صالة الصبح مما يطول بنا فالن ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 وأخربنا أبو زكريا بن أيب - ٣٨٣"منفرين فأيكم أم الناس فليخفف ، فإن فيهم الكبري والسقيم وذا احلاجة 

إسحاق ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا حيىي بن بكري ، نا مالك ، قال 
ونا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : 

فيهم السقيم والضعيف والكبري ، وإذا صلى أحدكم لنفسه  إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن: " وسلم قال 
 "فليطل ما شاء 

 باب متابعة اإلمام
قرئ على احلارث : أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب طاهر البغدادي هبا ، أنا أمحد بن سلمان ، قال  - ٣٨٤

هيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، نا علي بن عاصم ، يف سنة مائتني أنا س: بن حممد ، وأنا أمسع ، قال 
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ، فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

اللهم ربنا لك احلمد وإذا سجد فاسجدوا وال : مسع اهللا ملن محده فقولوا مجيعا : رفع فارفعوا رءوسكم وإذا قال 
 "سجدوا قبل أن يسجد وإذا رفع رأسه فارفعوا رءوسكم وال ترفعوا رءوسكم قبل أن يرفع ت

وأنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا اهليثم بن سهل التستري ، نا محاد بن زيد ، نا  - ٣٨٥
شى أحدكم الذي يرفع رأسه قبل أما خي: " قال حممد صلى اهللا عليه وسلم : حممد بن زياد ، عن أيب هريرة ، قال 
 "اإلمام أن حيول اهللا رأسهرأس محار ؟ 

 باب اإلمام يصلي قاعدا بقيام
قد روينا يف حديث عائشة ، وأيب هريرة ، وجابر بن عبد اهللا ، وأنس بن مالك ، أن النيب صلى اهللا عليه  - ٣٨٦

، وكان ذلك حني سقط من فرس ، " جلوسا  إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ، فإذا صلى جالسا فصلوا: " وسلم قال 
فجحش شقه األمين ، مث حني صلى يف مرضه الذي تويف فيه جالسا بقيام استدللنا بفعله اآلخر ذلك على نسخ ما 

 يقدمه وذلك



، فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا إمساعيل بن قتيبة ، نا حيىي بن حيىي  - ٣٨٧
ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت 

فلما دخل يف الصالة : فذكر احلديث قالت " مروا أبا بكر فليصل بالناس : " وسلم جاء بالل يؤذنه بالصالة قال 
فقام يهادى بينرجلني ورجاله ختطان يف األرض فلما : ت وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نفسه خفة قال

فجاء " قم مكانك : " دخل املسجد مسع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر فأومأ إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جلس عن يسار أيب بكر رضي اهللا عنه قالت 

يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقتدي الناس بصالة وسلم 
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس : أيب بكر ، ورواه علي بن مسهر ، عن األعمش ، وقال يف احلديث 
فخرج فأم رسول اهللا صلى : عن عائشة ، قالت  وأبو بكر يسمعهم التكبري ويف رواية هشام بن عروة ، عن أبيه ،

فخرج : اهللا عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأبو بكر قائم ، ويف رواية عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عائشة ، قالت 
لصالة الظهر فأجلسناه إىل جنب أيب بكر فجعل أبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم 

اليت صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف أيب بكر فهي يف الركعة الثانية من صالة الصبح يوم  ،وأما الصالة
االثنني ، ذكره عروة ، وموسى بن عقبة يف املغازي ، وروي عن أنس بن مالك ما دل على ذلك ، وأما صالته 

فإنه صار منسوخا واستدللنا على " إذا صلى اإلمام جالسا فصلوا جلوسا : " جالسا حني صرع عن فرسه وقوله 
نسخه بصالته جالسا يف مرض موته بالناس وهم قيام قال الشافعي مل يأمرهم باجللوس ومل جيلسوا ولوال أنه منسوخ 
صاروا إىل اجللوس بتقدم أمره إياهم باجللوس وحديث جابر يف اإلشارة إليهم باجللوس ورد يف قصة الصرعة وذلك 

 عن جابر بني يف رواية أيب سفيان
 باب اختالف نية اإلمام واملأموم يف الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، رمحه  - ٣٨٨
ع النيب كان معاذ يصلي م: مسعت جابر بن عبد اهللا ، يقول : اهللا ، أخربنا سفيان ، أنه مسع عمرو بن دينار ، يقول 

فأخر النيب صلى اهللا عليه : " صلى اهللا عليه وسلم العشاء أو العتمة ، مث يرجع فيصليها بقومه يف بين سلمة ، قال 
وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معاذ معه ، مث رجع فأم قومه ، فقرأ بسورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى 

يا رسول اهللا : ين آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتاه ، فقال ال ، ولك: أنافقت ؟ ، فقال : وحده ، فقالوا له 
، إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك ، مث رجع فأمنا فافتتح بسورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت 

عاذ ؟ أفتان أفتان أنت يا م: وإمنا حنن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا فأقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم على معاذفقال 
 "أنت ؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا 

أخربين جابر بن عبد اهللا ، أن معاذا كان يصلي مع النيب : ورواه ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال  - ٣٨٩
صلى اهللا عليه وسلم العشاء مث ينصرف إىل قومه ، فيصلي هبم تلك الصالة وهي له نافلة وهلم فريضة ورواه أيضا 

 بن مقسم ، عن جابر ، ويف هذا داللة على جواز صالة الفريضة خلف من يصلي النافلة وفيه داللة على عبيد اهللا
 جواز صالة البالغ خلف الصيب الذي يقيم الصالة

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا حممد بن عبد امللك ، نا يزيد بن هارون  - ٣٩٠
: " إنه قال : ملا رجع قومي من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا : ن عمرو بن سلمة ، قال ، أنا عاصم ، ع

فدعوين فعلموين الركوع والسجود فكنت أصلي هبم وأنا غالم وعلي بردة مفتوقة " ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن 



ملا : ختياين ، عن عمرو بن سلمة قال ورواه أيوب الس - ٣٩١أال تغطي عنا است ابنك ؟: وكانوا يقولون أليب 
: قال " ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن : " إنه قال : رجع قومي من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا 

فقدموين بني أيديهم وأنا ابن سبع سنني أو : فدعوين فعلموين الركوع والسجود فكنت أصلي هبم وأنا غالم قال 
 سوين قميصا من معقد البحرينفك: ست سنني وزاد فيه 

 باب من كره اإلمامة واستحب األذان
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، أنا أبو بكر حممد بن علي بن أيوب بن سلمويه ، نا حممد بن  - ٣٩٢

عن أبيه ، عن  يزيد السلمي ، نا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ، نا حيوة ، عن نافع بن سليمان ، عن حممد بن أيب صاحل ،
" اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن فأرشد اهللا األئمة وعفى عن املؤذن : " عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

: ويف احلديث الصحيح عن عطاء بن يسار ، عن أيب هريرة ، قال  - ٣٩٣وقيل فيه عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة
 "لون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطأوا فلكم وعليهم يص: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من أم الناس فأصاب الوقت وأمت الصالة فله : " ويف حديث عقبة بن عامر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٩٤
 والذي روي يف النهي عن أن يكون اإلمام مؤذنا ال يصح" وهلم ومن نقص من ذلك شيئا فعليه وال عليهم 

ومل يصح " من أذن مخس صلوات وأمهم إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه : " ي يف مقابلته ورو - ٣٩٥
 إسناده ، واهللا أعلم

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو عبد الرمحن  - ٣٩٦
ثين عمران بن عبد املعافري ، عن عبد اهللا بن عمرو ، أن النبيصلى املقرئ ، عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم ، حد

من يؤم قوما وهم له كارهون ورجل أتى دبارا والدبار أن : ثالثة ال يقبل اهللا منهم صالة : " اهللا عليه وسلم قال 
 وهلذا احلديث يف اإلمام شواهد يقوى هبا ، واهللا أعلم" يأيت بعد فوت الوقت ورجل اعتبد حمررة 

 باب القراءة خلف اإلمام
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن : أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا  - ٣٩٧

أخربين حممود بن الربيع : قرئ على عبد اهللا بن وهب ، أخربك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : نصر ، قال 
 "ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ، عن عبادة بن الصامت ، 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا سعيد بن عثمان التنوخي ، نا أمحد بن  - ٣٩٨
صلى بنا : ة بن الصامت ، قال خالد الوهيب ، نا حممد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن حممود بن الربيع ، عن عباد
إين أراكم تقرءون وراء : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال 

ال تفعلوا إال بأم القرآن ، فإنه ال صالة ملن مل : " أجل واهللا يا رسول اهللا إنا لنفعل هذا ، قال : قلنا : قال " إمامكم 
رواه إبراهيم بن سعد ، عن حممد بن إسحاق ، حدثين مكحول ، فذكره وروينا يف القراءة خلف اإلمام و" يقرأ هبا

عن عمر ، وعلي ، وعبادة بن الصامت ، وأيب بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد اهللا 
بن عامر ، وأنس بن مالك ، وعبد اهللا  بن عمرو ، وأيب الدرداء ، وجابر بن عبد اهللا ، وأيب سعيد اخلدري وهشام

 بن مغفل ، وعائشة بنت الصديق رضي اهللا عنهم
وأخربنا أبو سعيد بن حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين ، أنا أبو حبر حممد بن احلسن الربهباري ، نا بشر  - ٣٩٩

أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا  بن موسى ، نا احلميدي ، نا سفيان ، نا العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن
يا أبا هريرة ، إين أمسع قراءة اإلمام ، : قلت " كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج : " عليه وسلم قال 



 يا فارسي أو يا ابن الفارسي ، اقرأ هبا يف نفسك: فقال 
رمحن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن حدثين العالء بن عبد ال: وزاد فيه غريه عن سفيان ، قال  - ٤٠٠

قسمت الصالة بيين وبني عبدي فإذا قال العبد احلمد : " قال اهللا عز وجل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ذا جمدين عبدي أو أثىن علي عبدي ، وإ: وإذا قال الرمحن الرحيم قال ، محدين عبدي : هللا رب العاملني قال اهللا تعاىل 

هذه بيين وبني عبدي ولعبدي : فوض إيل عبدي ، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعني قال : قال مالك يوم الدين قال 
: اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني قال : ما سأل ، وإذا قال 

بن بالل ، نا حيىي بن الربيع ، نا سفيان ، فذكره واألحاديث اليت وأخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد " هذه لك 
رويت يف ترك القراءة خلف اإلمام يف أسانيدها مقال واملراد مبا عسى يصح منها ترك اجلهر بالقراءة وترك قراءة 

 السورة ودليل ذلك يف حديث عبادة بن الصامت ، فإنه حفظ ما هني عنه وما أمر به واهللا أعلم
 تيت اإلمامباب سك
أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، نا إمساعيل بن إسحاق ، نا علي بن عبد اهللا ،  - ٤٠١

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا : نا جرير ، عن عمارة بن القعقاع ، عنأيب زرعة ، عن أيب هريرة ، قال 
يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة : قلت  كرب يف الصالة سكت هنيئة قبل أن يقرأ ،

اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من خطاياي : أقول : " ما تقول ؟ قال 
 "كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلين من اخلطايا باملاء والثلج والربد 

" وينا من وجه آخر عن عمارة ، عن أيب زرعة ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ور - ٤٠٢
إذا هنض من الركعة الثانية استفتح القراءة ومل يسكت ، يعين واهللا أعلم مل يسكت كما كان يسكت يف الركعة 

 "األوىل لإلتيان بدعاء االفتتاح سرا 
، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا يزيد ، نا سعيد ، نا قتادة  وأخربنا أبو علي الروذباري - ٤٠٣

حفظ عن رسول " ، عن احلسن ، أن مسرة بن جندب ، وعمران بن حصني ، تذاكرا فحدث مسرة بن جندب ، أنه 
" وال الضالني اهللا صلى اهللا عليه وسلم سكتتني سكتة إذا كرب وسكتة إذا فرغ من قراءة غري املغضوب عليهم 

فحفظ ذلك مسرة وأنكر عليه عمران بن حصني فكتبا يف ذلك إىل أيب بن كعب وكان يف كتابه إليهما أو يف رده 
عليهما أن مسرة قد حفظوروي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، وعروة بن الزبري ، وسعيد بن جبري ، وعطاء بن أيب 

ة الكتاب يف سكتة اإلمام وذكرها الشافعي أيضا يف كتاب البويطي رباح ، ومكحول الشامي ، يف قراءة املأموم فاحت
وروي يف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه كان يفعل ذلك خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 وذكره األوزاعيباب إدراك الركعة بإدراك الركوع
مد املقرئ ، نا حيىي بن أيوب العالف ، نا ابن أيب أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو احلسن علي بن حم - ٤٠٤

قال : مرمي ، أنا نافع بن يزيد ، نا حيىي بن أيب سليمان ، عن زيد بن أيب عتاب ، وابن املقربي ، عن أيب هريرة ، قال 
لركعة إذا جئتم الصالة وحنن يف سجود فاسجدوا وال تعدوها شيئا ومن أدرك ا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ورواه عبد العزيز بن رفيع ، عن رجل ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قول عبد اهللا بن " فقد أدرك الصالة 
 مسعود ، وعبد اهللا بن عمر

وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، نا حممد بن غالب ، نا أبو عمر ، نا مهام ، نا  - ٤٠٥
احلسن ، عن أيب بكرة ، أنه دخل املسجد والنيب صلى اهللا عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل  زياد األعلم ، عن



يشبه " ال تعد : " قوله : قال الشافعي " زادك اهللا حرصا وال تعد : " إىل الصف فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حىت تصل إىل موقعك ملا يف ذلك من التعب ليس عليك أن تركع : يعين واهللا أعلم " ال تأتوا للصالة تسعون " قوله 

 كما ليس عليك أن تسعى إذا مسعت اإلقامة
روينا عن أيب بكر الصديق ، وزيد بن ثابت ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن الزبري رضي اهللا : قلت  - ٤٠٦

 ة فسبق هباباب من خرج يريد الصال"ركعوا دون الصف مث دبوا إىل الصف واهللا أعلم " عنهم أهنم 
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبد اهللا بن مسلمة ، نا عبد العزيز بن  - ٤٠٧

قال رسول : حممد ، عن حممد يعين ابن طحالء ، عن حمصن بن علي ، عن عوف بن احلارث ، عن أيب هريرة ، قال 
حسن وضوءه مث راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه اهللا مثل أجر من صالها من توضأ فأ: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 "وحضرها ال ينقص ذلك من أجرهم شيئا 
 باب من استحب أن يصلي معه وكان قد صلى

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو أمحد بكر بن حممد الصرييف ، نا أبو بكر بن أيب خيثمة ، نا موسى بن  - ٤٠٨
وهيب ، عن سليمان األسود ، عن أيب املتوكل الناجي ، عن أيب سعيد اخلدري ، أن النيب صلى اهللا إمساعيل ، نا 

وروي عن احلسن ، أن الذي " أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه: " عليه وسلم أبصر رجال يصلي وحده فقال 
 ليه وسلمصلى معه كان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وكان قد صلى مع النيب صلى اهللا ع

 باب استحباب إعادة ما صلى وحده إذا أدركها يف اجلماعة
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أسيد بن عاصم ، نا احلسني بن حفص ،  - ٤٠٩

نا مع صلي: حدثين يعلى بن عطاء ، نا جابر بن يزيد بن األسود اخلزاعي ، عن أبيه ، قال : عن سفيان ، قال 
رسوالهللا صلى اهللا عليه وسلم الفجر مبىن فاحنرف فأبصر رجلني من وراء الناس فدعا هبما فجيء هبما ترعد 

ال تفعلوا ، إذا صلى أحدكم : " صلينا يف الرحال قال : قاال " ما منعكما أن تصليا مع الناس ؟ : " فرائصهما فقال 
 "مام فإهنا له نافلة يف رحله مث أدرك الصالة مع اإلمام فليصلها مع اإل

فإذا جئت فصل مع الناس ، وإن كنت : " وروينا يف حديث حمجن ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له  - ٤١٠
من صنع ذلك فإن له سهم مجع : وروينا عن أيب أيوب األنصاري ، وعبد اهللا بن عمر ، قال أبو أيوب " قد صليت 

 اأو مثل سهم مجع ، وروي ذلك عنه مرفوع
 باب إمامة املرأة النساء دون الرجال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ، نا أمحد بن يونس الضيب ، نا عبد  - ٤١١
اهللا بن داود اخلرييب ، نا الوليد بن مجيع ، عن ليلى بنت مالك ، وعبد الرمحن بن خالد األنصاري ، عن أم ورقة 

 -يعين أم ورقة  -" انطلقوا بناإىل الشهيدة فنزورها : " رية ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول األنصا
 "أن يؤذن هلا ويقام وتؤم أهل دارها يف الفرائض " وأمر 
 "أهنا أمت نسوة يف املكتوبة فأمتهن بينهن وسطا وسطا " وروينا عن عائشة ،  - ٤١٢
 "ا أمتهن فقامت وسطا أهن" وعن أم سلمة ،  - ٤١٣

 باب مىت يؤمر الصيب بالصالة
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو طاهر الفقيه وغريمها قالوا  - ٤١٤

يع بن عبد اهللا بن عبد احلكم املصري ، نا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سربة ، عن عمه عبد امللك بن الرب



علموا الصيب الصالة ابن سبع سنني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سربة ، عن أبيه ، عن جده ، قال 
 "واضربوه عليها ابن عشر 

مروا الصيب بالصالة ابن : " ورواه حممد بن هشام بن مالس النمريي ، عن حرملة ، وقال يف احلديث  - ٤١٥
 "سبع 

 وبة متعمداباب من ترك الصالة املكت
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، نا إمساعيل بن قتيبة ، نا عبد اهللا بن  - ٩٣٩

مسعت : حممد املسندي ، نا حرمي بن عمارة ، نا شعبة ، عن واقد بن حممد يعين ابن زيد بن عبد اهللا بن عمر قال 
أمرت أن أقاتل الناس ، حىت يشهدوا أن ال « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أيب حيدث ، عن ابن عمر أن رسول 

إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم ، 
 »إال حبق اإلسالم وحساهبم على اهللا عز وجل 

أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا هارون بن عبد اهللا ، وحممد بن العالء  أخربنا أبو علي الروذباري ، - ٩٤٠
، أن أبا أسامة ، أخربهم عن مفضل بن يونس ، عن األوزاعي ، عن أيب يسار القرشي ، عن أيب هاشم ، عن أيب 

قال النيب صلى اهللا يديه ورجليه باحلناء ، ف) ٢(قد خضب ) ١(هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت مبخنث 
 يا رسول اهللا يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إىل: فقيل » ما بال هذا « : عليه وسلم 

النقيع ناحية عن املدينة : قال أبو أسامة » إين هنيت عن قتل املصلني « : يا رسول اهللا أال نقتله ؟ قال : النقيع قالوا 
 وليس بالبقيع

، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد اهللا ، نا أبو عاصم ، عن ابن أنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٩٤١
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : أخربين أبو الزبري ، أنه مسع جابر بن عبد اهللا ، يقول : جريج ، قال 

، ويشبه أن يكون املراد به إباحة قتله  تابعه أبو سفيان ، عن جابر» بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة « 
 ، كما يكفر فيباح قتله ، واهللا أعلم

 باب الرخصة للمسافر يف قصر الصالة وإن كان آمنا
 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا عبد اهللا بن إدريس  - ٤٣٤
فليس عليكم ( « قلت لعمر : عمار ، عن عبد اهللا بن بابيه ، عن يعلى بن أمية ، قال  ، عن ابن جريج ، عن ابن أيب

عجبت مما عجبت : وقد أمن الناس ؟ ، فقال ) ) ١(جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
قال « م فاقبلوا صدقته صدقة تصدق اهللا هبا عليك» : منه فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه ، فقال 

 فدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن القصر يف: الشافعي رمحه اهللا 

كل ذلك فعل : السفر بال خوف صدقة من اهللا والصدقة رخصة ال حتم من اهللا أن يقصروا وإن عائشة قالت 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمت يف السفر وقصر

بن حممد بن احلارث الفقيه ، أنا علي بن عمر احلافظ ، نا احملاملي ، نا سعيد بن حممد  أخربنا أبو بكر أمحد - ٤١٧
بن ثواب ، نا أبو عاصم ، نا عمر بن سعيد يعين ابن أيب حسني ، عن عطاء بن أيب رباح ، عن عائشة ، أن النيب 



وروي عن : سناد صحيح قلت هذا إ: قال علي " يقصر يف السفر ويتم ويصوم ويفطر " صلى اهللا عليه وسلم كان 
أيب عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن مسلم ، عن طاوس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال وهو مرسل 
حسن شاهد للموصول وروينا عن عثمان بن عفان ، أنه أمت الصالة يف حجته مبىن فأمتها أيضا عبد اهللا بن مسعود 

انت تتم ويف كل ذلك داللة على أن القصر يف السفر مباح وأنه إن شاء أهنا ك" اخلالف شر وعن عائشة ، : وقال 
 قصر وإن شاء أمت

" إذا صلى مع اإلمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتني " وروينا عن عبد اهللا بن عمر ، أنه كان  - ٤١٨
لى مقيم خلف مسافر وإذا ص -يعين أربعا  -ولو كان فرضه ركعتني ما صلى مسافر خلف مقيم : قال الشافعي 

 صلى أربعا وال يقصر املغربباب السفر الذي تقصر يف مثله الصالة
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن  - ٤١٩

ابن شهاب ، عن سامل بن عبد اهللا ، ونا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن : سعيد ، نا ابن بكري ، نا مالك ، قال 
 "وذلك حنو أربعة برد : " ، قال مالك " فقصر الصالة يف مسريه ذلك " عن أبيه ، أنه ركب إىل رمي 

ركب إىل ذات " وهبذا اإلسناد عن مالك ، عن نافع ، عن سامل بن عبد اهللا ، أن أباه عبد اهللا بن عمر  - ٤٢٠
وكل بريد : وبني ذات النصب وبني املدينة أربعة برد ، قلت : ، قال مالك  "النصب فقصر الصالة يف مسريه ذلك 
 أربعة فراسخ وكل فرسخ ثالثة أميال

 "يسافر مع عبد اهللا بن عمر الربيد فال يقصر الصالة " وهبذا اإلسناد عن نافع ، أنه كان  - ٤٢١
لربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ، نا أبو العباس األصم ، أنا ا - ٤٢٢

ال ، :" القصر إىل عرفة ؟ قال : قلت البن عباس : عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أيب رباح ، قال 
 "ولكن إىل جدة وعسفان والطائف 

 باب املسافر جيمع مكثا والذي يقيم على شيء يراه ينجح يف اليوم واليومني فطال به
أخربنا أبو نصر بن قتادة ، أنا علي بن الفضل اخلزاعي ، أنا إبراهيم بن هاشم ، نا عبد اهللا بن حممد بن  - ٤٢٣

 "إذا أمجع املقام ببلد أمت الصالة " أمساء ، حدثين عمى جويرية بن أمساء ، عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر ، كان 
سن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنيب ، وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احل - ٤٢٤

من أمجع إقامة أربع ليال وهو : " فيما قرأ على مالك ، عن عطاء اخلراساين ، عن سعيد بن املسيب ، أنه قال 
 "مسافر أمت الصالة 

أصلي " ه كان يقول وبإسناد فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سامل بن عبد اهللا ، عن أبيه ، أن - ٤٢٥
 "صالة املسافر ما مل أمجع مكثا وإن حبسين ذلك اثنيت عشرة ليلة 

أخربنا أبو عبد اهللا ، أنا أبو العباس القاسم بن القامسالسياري ، مبرو ، نا أبو املوجه ، أنا عبدان ، أنا عبد  - ٤٢٦
أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة " : اهللا ، هو ابن املبارك ، نا عاصم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 

قال ابن عباس فنحن نصلي ركعتني تسعة عشر يوما ، فإن أقمنا أكثر من ذلك " تسعة عشر يوما يصلي ركعتني 
سبع عشرة ، وكذلك قاله مجاعة : أمتمنا وكذا قاله مجاعة ورواه حفص بن غياث ، عن عاصم األحول ، وقال 

 لى عكرمة وأصح الروايات فيه رواية ابن املبارك ومن تابعه واهللا أعلمواختلف عليهم فيه وكذلك ع
 باب اجلمع بني الصالتني يف السفر

حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ  - ٤٢٧



أسرع "  بن عمر ، عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر ، ، نا حممد بن حيىي الذهلي ، نا محاد بن مسعدة ، عن عبيد اهللا
إين رأيت رسول اهللا صلى : بعد ما غاب الشفق بساعة وقال : سألت نافعا فقال " السري فجمع بني املغرب والعشاء 

و وأخربنا أبو سعيد حيىي بن حممد بن حيىي اإلسفرائيين ، أنا أب - ٤٢٨اهللا عليه وسلم يفعل ذلك إذا جد به السري
اخلري الربهباري ، نا بشر بن موسى ، نا احلميدي ، نا سفيان ، نا ابن أيب جنيح ، أخربين إمساعيل بن عبد الرمحن بن 

فلما غابت الشمس رهبنا أن نقول له انزل فصل فلما أن غاب " صحبت ابن عمر : أيب ذويب األسدي ، قال 
هكذا رأيت رسول اهللا : ، فقال " ركعتني ، مث التفت إلينا الشفق نزل فصلى بنا املغرب ثالثا ، مث صلى بنا العشاء 

 صلى اهللا عليه وسلم فعل
غابت له الشمس مبثله فجمع " وروينا عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٤٢٩

 -يعين بني مكة وسرف  -بينهما عشرة أميال : قال هشام بن سعد " بينهما بسرف 
أنا أبو العباس حممد : ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، وأبو بكر بن احلسن قالوا أخ - ٤٣٠

قرئ على ابن وهب ، أخربك جابر بن إمساعيل ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، : بن يعقوب ، نا حبر بن نصر ، قال 
إذا عجل به السري يؤخر الظهر إىل أول وقت  "عن أنس بن مالك ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان 

ورواه شبابة بن سوار  - ٤٣١"العصر فيجمع بينهما ويؤخر املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء حني يغيب الشفق 
إذا أراد أن جيمع بني الظهر والعصر " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، عن الليث ، عن عقيل ، بإسناده وقال 

 "ىت يدخل أول وقت العصر ، مث جيمع بينهما أخر الظهر ح
إذا كان " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ورواه أيضا شبابة ، عن الليث ، عن عقيل بإسناده وقال  - ٤٣٢

 "يف سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر مجيعا مث ارحتل 
بو داود ، نا يزيد بن خالد بن عبد اهللا الرملي ، نا وأخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أ - ٤٣٣

املفضل بن فضالة ، والليث بن سعد ، عن هشام بن سعد ، عن أيب الزبري ، عن أيب الطفيل ، عن معاذ بن جبل ، أن 
إذا زاغت الشمس قبل أن يرحتل مجع بني الظهر والعصر وإن " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف غزوة تبوك 

حتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حىت ينزل للعصر ويف املغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرحتل مجع ار
 "بني املغرب والعشاء وإن ارحتل قبل أن تغيب الشمس أخر املغرب حىت ينزل للعشاء مث مجع بينهما 

 باب اجلمع بني الصالتني بعذر املطر
، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق - ٤٣٤

وحدثنا القعنيب ، فيما قرئ على مالك بن أنس ، عن أيب الزبري املكي ، عن : ، نا ابن بكري ، نا مالك ، ح قال 
مجيعا واملغرب  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر والعصر: " سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أنه قال 

 أرى ذلك يف مطر: قال مالك " والعشاء مجيعا يف غري خوف وال سفر 
إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء يف " وهبذا اإلسناد عن مالك ، عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر ، كان  - ٤٣٥

 "املطر مجع معهم 
 باب صالة املريض

أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا عباس بن حممد ، نا أبو إسحاق أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ،  - ٤٣٦
الطالقاين ، نا ابن املبارك ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن حسني املكتيب ، عن عبد اهللا بن بريدة ، عن عمران بن 

فقاعدا ، صل قائما ، فإن مل تستطع : " كانت يب بواسري فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : حصني ، قال 



يصلي : " وروينا يف حديث أهل البيت عن علي بن أيب طالب ، مرفوعا  - ٤٣٧"فإن مل تستطع فعلى جنب 
املريض قائما إن استطاع ، فإن مل يستطع صلى قاعدا ، فإن مل يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من 

القبلة ، فإن مل يستطع أن يصلي على جنبه  ركوعه ، فإن مل يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه األمين مستقبل
 "األمين صلى مستلقيا رجله مما يلي القبلة 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، نا حيىي بن جعفر ، نا أبو بكر احلنفي  - ٤٣٨
عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على ، نا سفيان الثوري ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا 
صل على األرض إن استطعت وإال : " وسادة فأخذها فرمى هبا ، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به فقال 

وروي عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن الثوري ، معناه وحيتمل أن " فأوم إمياء واجعل سجودك أخفض من ركوعك 
ته شيئا فسجد عليه فنهاه عنه أو كان شيئا عاليا ، فإن كانت وسادة خفيفة الصقة يكون املراد به إذا رفع إىل جبه

باألرض فقد رويناه عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا سجدت على وسادة من أدم من رمد كان 
 ن ابن عمربعينها وأما قعود املريض يف موضع القيام ، فقد روي عن أنس بن مالك أنه صلى متربعا وروي ع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين حممد بن صاحل بن هانئ ، نا السري بن خزمية ، نا حممد بن سعيد  - ٤٣٩
رأيت النيب : األصبهاين ، ناحفص بن غياث ، عن محيد بن قيس ، عن عبد اهللا بن شقيق ، عن عائشة ، أهنا قالت 

 ا قال عن محيد بن قيسهكذ" يصلي متربعا هكذا " صلى اهللا عليه وسلم 
وروي عن أيب داود احلفري ، عن حفص ، عن محيد الطويل ، ورواه عمر بن علي املقدمي ، عن محيد  - ٤٤٠

 "رأيت أنس بن مالك يصلي متربعا : " الطويل ، قال 
تربعا ألن أقعد على مجرة أو مجرتني أحب إيل من أن اقعد م: " وإذا ثبت حديث التربع فقول ابن مسعود  - ٤٤١

، وقد محله الشافعي على اإلطالق يف كتاب علي وعبد اهللا " يف الصالة ، يكون حمموال على التربع يف حال التشهد 
يقعد يف موضع القيام متربعا وكيف أمكنه وكأنه محله على اخلصوص ببعض ما مضى واهللا : وقال يف كتاب البويطي 

ين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا أعلمباب فرض اجلمعة قال اهللا تعاىل يا أيها الذ
 البيع
أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الزيادي الفقيه ، نا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا أمحد بن  - ٤٤٢

بو هريرة ، عن حممد رسول هذا ما حدثنا أ: يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن مهام بن منبه ، قال 
حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "بعدهم فهذا يومهم الذي فرض عليهم ، فاختلفوا فيه فهدانا اهللا له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد 
ثنا احلسني بن احلسني : علي احلسني بن حممد بن علي الروذباري ، وأبو عبد اهللا احلافظ ، قاال  أخربنا أبو - ٤٤٣

بن أيوب الطوسي ، نا أبو حامت الرازي ، نا أبو توبة ، نا معاوية بن سالم ، عن أخيه ، زيد بن سالم أنه مسع أبا 
با هريرة حدثاه أهنما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثين احلكم بن ميناء ، أن عبد اهللا بن عمر ، وأ: سالم ، يقول 

لينتهني أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوهبم ، مث ليكونن : " وسلم يقول وهو على أعواد منربه 
 "من الغافلني 

 ، أنا يعلى بن عبيد أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ، نا حممد بن عبد اهللا - ٤٤٤
قالرسول اهللا صلى : ، نا حممد بن عمرو بن علقمة ، عن عبيدة بن سفيان احلضرمي ، عن أيب اجلعد الضمري ، قال 

 "من ترك اجلمعة ثالث مرات هتاونا طبع اهللا على قلبه : " اهللا عليه وسلم 



 باب فضل اجلمعة
الشاهد يوم اجلمعة : " يب هريرة مرفوعا وموقوفا قال اهللا عز وجل وشاهد ومشهود قد روينا عن أ - ٤٤٥

 "واملشهود يوم عرفة ، فهذان اليومان مما أقسم اهللا هبما مع اليوم املوعود وهو يوم القيامة ، فدل على كرب حملهما 
نا أخربين حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ،  - ٤٤٦

ونا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن عبد اهللا بن : عثمان بن سعيد ، نا ابن بكري ، نا مالك ، ح قال 
خرجت : اهلاد ، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة ، أنه قال 

عن التوراة وحدثته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان إىل الطور فلقيت كعب األحبار فجلستمعه فحدثين 
خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فيما حدثته أن قلت 

حني وفيه أهبط ، وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إال وهي مصيخة يوم اجلمعة من 
يصبح حىت تطلع الشمس شفقا من الساعة إال اجلن واإلنس ، وفيه ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل 

فقرأ : بل هو يف كل مجعة ، قال : ذلك يف كل سنة يوم ، فقلت : فقال كعب " اهللا فيها شيئا إال أعطاه اهللا إياه 
 مصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: كعب التوراة فقال 

من الطور : فقلت : من أين أقبلت ؟ قال : فلقيت بصرة بن أيب بصرة الغفاري ، فقال : فقال أبو هريرة  - ٤٤٧
ال تعمل املطي : " لو أدركتك قبل أن خترج إليه ما خرجت ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ، قال 

 يشك أيهما قال"  مسجد إيليا أو بيت املقدس إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام وإىل مسجدي هذا وإىل
مث لقيت عبد اهللا بن سالم فحدثته مبجلسي مع كعب األحبار وما حدثته يف يوم : قال أبو هريرة : قال  - ٤٤٨

نعم ، مث قرأ كعب : كذب كعب ، فقلت : ذلك يف كل سنة يوم ؟ فقال عبد اهللا : قال كعب : اجلمعة ، فقلت له 
قد علمت أية ساعة : صدق كعب ، مث قال عبد اهللا بن سالم : بل هي يف كل مجعة ، فقال عبد اهللا : التوراة ، فقال 

هي آخر ساعة يف يوم اجلمعة : فأخربين هبا وال تضن عين ، قال عبد اهللا بن سالم : فقلت له : هي ، قال أبو هريرة 
ال يصادفها : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكيف تكون آخر ساعة من يوم اجلمعة وقد قال ر: ، قال أبو هريرة 

أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وتلك ساعة ال يصلى فيها ؟ فقال عبد اهللا بن سالم " عبد مسلم وهو يصلي 
هو : قال . بلى : قلت : من جلس يف جملس ينتظر الصالة فهو يف صالة حىت يصلي قال أبو هريرة : " وسلم 
أهنا إذا " وينا بإسناد غري قوي عن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أبيها ، ور: قلت  - ٤٤٩ذلك

 "تدىل عني الشمس للغروب 
هي : " ويف احلديث الصحيح عن أيب بردة بن أيب موسى ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٤٥٠

، قال أبو  -يعين مصيخة  -مسيخة : ه يف احلديث الطويل وقال ل" ما بني أن جيلس اإلمام إىل أن تقضى الصالة 
 أصاخ وأساخ مبعىن واحد: معناه مسغية ومستمعة يقال : سليمان اخلطايب 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ، نا احلسني بن علي  - ٤٥١
قال رسول اهللا صلى : بر ، عن أيب األشعث الصنعاين ، عن أوس بن أوس ، قال ، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جا

إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، : " اهللا عليه وسلم 
ض عليك صالتنا يا رسول اهللا ، وكيف تعر: ، قالوا " فأكثروا من الصالة علي فيه ، فإن صالتكم معروضة علي 

 "إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء : " وقد أرمت ؟ يقولون قد بليت ، قال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر حممد بن املؤمل ، نا الفضل بن حممد الشعراين ، نا نعيم بن محاد ،  - ٤٥٢



باد ، عن أيب سعيد اخلدري ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نا هشيم ، نا أبو هاشم ، عن أيب جملز ، عن قيس بن ع
 باب من جتب عليه اجلمعة"من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني اجلمعتني : " قال 
 أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عباس بن عبد العظيم ، حدثين إسحاق - ٤٥٣

بن منصور ، نا هرمي يعين ابن سفيان ، عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب 
عبد مملوك ، : اجلمعة حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال على أربعة : " ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

د ذكرناها يف كتاب السنن منها حديث جابر وحديث وله شواهد بأساني: قلت " أو امرأة ، أو صيب ، أو مريض 
 "أو مسافر " متيم الدارمي وفيها من الزيادة 

 باب العدد الذين إذا كانوا يف قرية وجبت عليهم اجلمعة
حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ، إمالء وقراءة ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار  - ٤٥٤

حدثين عبد : ونس بن بكري ، عن ابن إسحاق ، حدثين حممد بن أيب أمامة بن سهل ، عن أبيه ، قال العطاردي ، نا ي
كنت قائد أيب حني كف بصره فإذا خرجت به إىل اجلمعة فيسمع األذان هبا : الرمحن بن كعب بن مالك ، قال 

أن ال أسأله عن هذا ، فخرجت  إن عجز: استغفر أليب أمامة أسعد بن زرارة ، فمكث حينا أمسع ذلك منه ، فقلت 
يا أبتاه ، أرأيت استغفارك ألسعد بن زرارة كلما : به كما كنت أخرج فلما مسع األذان باجلمعة استغفر له ، فقلت 

أي بين كان أسعد أول من مجع بنا باملدينة قبل مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : " مسعت األذان باجلمعة ، قال 
أربعون : وكم كنتم يومئذ ؟ قال : ، قلت " اخلضمات : ين بياضة يف نقيع يقال له وسلم يف هزم من حرة ب

: " ، قلت " إذا بلغ أهل القرية أربعني رجال فليجمعوا " وروينا عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب  - ٤٥٥رجال
داء يبلغه من موضع جيب فإن كان يف موضع ال يبلغ عدد أهله أربعني رجال حرا بالغا صحيحا مستوطنا غري أن الن

 "فيه اجلمعة وهو مسلم بالغ عاقل حر صحيح مقيم فعليه حضور اجلمعة 
وهو قول " اجلمعة على من مسع النداء : " وروينا عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، مرفوعا وموقوفا  - ٤٥٦

صالة من يوم اجلمعة فاسعوا سعيد بن املسيب ، واحتج من قال ذلك لظاهر اآلية وهو قوله عز وجل إذا نودي لل
 إىل ذكر اهللا

 باب اهليئة للجمعة والتبكري هلا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن جعفر القطيعي ، نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ، حدثين أيب ، نا  - ٤٥٧

عبد الرمحن ، وأيب أمامة بن إمساعيل بن إبراهيم ، عن حممد بن إسحاق ، حدثين حممد بن إبراهيم ، عن أيب سلمة بن 
من اغتسل يوم اجلمعة : " مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميقول : سهل ، عن أيب هريرة ، وأيب سعيد قاال 

واسنت ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ، مث جاء إىل املسجد ومل يتخط رقاب الناس ، مث ركع ما 
يقول " خرج إمامه حىت يصلي كان كفارة ملا بينها وبني اجلمعة اليت كانت قبلها شاء اهللا أن يركع ، مث أنصت إذا 

احلسنة بعشر أمثاهلا ورواه سلمان الفارسي عن النيب صلى اهللا عليه : وثالثة أيام زيادة إن اهللا قال : أبو هريرة 
 "ومل يفرق بني اثنني وينصت إذا تكلم اإلمام : " وسلم وقال 

من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى : " أوس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال فيه  ورواه أوس بن - ٤٥٨
يعين غسل جسده وبذلك " واغتسل " أي غسل رأسه من اخلطمي وغريه " غسل " واملراد بقوله " ومل يركب 

 مرفوعا فسره مكحول وسعيد بن عبد العزيز ، وروي مفسرا يف حديث روي عن ابن عباس ، وأيب هريرة يف ذلك
نا أبو العباس حممد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ، قاال  - ٤٥٩



حدثين أبو سلمة ، : بن يعقوب ، أنا العباس بن الوليد بن مزيد ، أخربين أيب ، نا األوزاعي ، حدثين حيىي ، قال 
اخلطاب رضي اهللا عنه خيطب الناس يوم اجلمعة ودخل عثمان بن عفان بينما عمر بن : حدثين أبو هريرة ، قال 

يا أمري املؤمنني ، : مابال رجال يتأخرون بعد النداء ؟ ، فقال عثمان : رضي اهللا عنه املسجد فعرض له عمر ، فقال 
لى اهللا عليه الوضوء أيضا أو مل تسمع رسول اهللا ص: ما زدت حني مسعت النداء أن توضأت مث أقبلت ، فقال عمر 

يف هذا احلديث تأكيد التبكري إىل اجلمعة والغسل : ، قلت " إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل ؟ : " وسلم يقول 
هلا وفيه داللة على جواز ترك الغسل حيث مل يغتسل عثمان ، ومل يأمره عمر بالرجوع إىل الغسل وإن أمر النيب 

 االختيار ، واهللا أعلمصلى اهللا عليه وسلم بالغسل للجمعة على 
أخربنا أبو احلسن بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن  - ٤٦٠

إذا كان يوم اجلمعة : " الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة ، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
سجد مالئكة يكتبون الناس األول فاألول ، فاملهجر للصالة كاملهدي بدنة ، مث كان على كل باب من أبواب امل

الذي يليه كاملهدي بقرة ، مث الذي يليه كاملهدي كبشا حىت ذكر الدجاجة والبيضة ، فإذا جلس اإلمام طووا 
 "الصحف واجتمعوا للخطبة 

 باب وقت اجلمعة
اس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا شريح بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العب - ٤٦١

النعمان ، نا فليح ، عن عثمان بن عبد الرمحن ، أن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 "يصلي اجلمعة حني متيل الشمس "وسلم كان 

 باب األذان للجمعة
بد اهللا بن احلسني القاضي ، نا احلارث بن أيب أسامة ، نا حممد بن عيسى بن أنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا ع - ٤٦٢

كان النيب صلى اهللا عليه : الطباع ، نا مصعب بن سالم ، عن هشام بن الغاز ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
 "إذا خرج يوم اجلمعة وقعد على املنرب أذن بالل " وسلم 
 "إذا صعد املنرب سلم " النيب صلى اهللا عليه وسلم كان  وروينا عن جابر ، وغريه ، أن - ٤٦٣

 باب اخلطبة للجمعة
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، نا حممد بن حيىي الذهلي ،  - ٤٦٤

 بن عمر ، عن نافع ، عن ابن نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عبيد اهللا: وعبد الرمحن بن بشر ، وأبو األزهر ، قالوا 
 "خيطب يف يوم اجلمعة خطبتني بينهما جلسة " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر ، قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إمساعيلنب قتيبة ، نا حيىي بن حيىي ، أنا أبو األحوص  - ٤٦٥
كانت للنيب صلى اهللا عليه وسلم خطبتان جيلس بينهما ويقرأ : " ن مسرة ، قال ، عن مساك بن حرب ، عن جابر ب

 "القرآن ويذكر الناس 
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا سعيد بن منصور ، نا شهاب بن  - ٤٦٦

وفدت : م بن حزن فأنشأ حيدثنا قال جلست إىل رجل له صحبة يقال له احلك: خراش ، نا شعيب بن زريق ، قال 
يا رسول اهللا ، زرناك فادع اهللا لنا خبري : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة ودخلنا عليه فقلنا 

، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون ، فأقمنا هبا أياما شهدنا فيها اجلمعة مع رسول اهللا صلى 
أيها : "  عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد اهللا وأثىن عليه كلمات خفيفات مباركات ، مث قال اهللا



 "الناس ، إنكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كما أمرمت به ولكن سددوا وأبشروا 
 باب اإلنصات للخطبة

لعباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن نا أبو ا: أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، وحممد بن موسى ، قاال  - ٤٦٧
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد اجلبار ، نا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال 

من توضأ وأحسن الوضوء ، مث أتى اجلمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له من اجلمعة إىل اجلمعة وزيادة : " وسلم 
ال : " وروينا يف حديث معيقيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٤٦٨"احلصا فقد لغا ثالثة أيام ، وإن مس 

 يعين تسوية احلصا" متسح وأنت تصلي ، فإن كنت ال بد فواحدة 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا  - ٤٦٩

وحدثين عمر بن عبد العزيز ، عن : ري ، عن ابن املسيب ، عن أيب هريرة ، قال ابن شهاب جريج ، عن الزه
إذا قال الرجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ ، عن أيب هريرة ، قال 

 "لصاحبه أنصت واإلمام خيطب فقد لغا 
يصلون يوم اجلمعة حىت " ظي ، أهنم كانوا يف زمن عمر بن اخلطاب وروينا عن ثعلبة بن أيب مالك القر - ٤٧٠

خيرج عمر بن اخلطاب فإذا خرج وجلس على املنرب وأذن املؤذن جلسوا يتحدثون حىت إذا سكت املؤذن وقام عمر 
نا ابن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، " سكتوا فلم يتكلم أحد 
 وحدثين القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أيب مالك ، فذكره: بكري ، نا مالك ، قال 

وهبذا اإلسناد حدثنا مالك ، عن أيب النضر ، موىل عمر بن عبيد اهللا ، عن مالك بن أيب عامر ، أن عثمان  - ٤٧١
إذا قام اإلمام خيطب يوم اجلمعة فاستمعوا وأنصتوا : " ا خطب بن عفان ، كان يقول يف خطبته قل ما يدع ذلكإذ

فإن للمنصت الذي ال يسمع اخلطبة مثل ما للسامع املنصت ، فإذا قامت الصالة فاعدلوا الصفوف وحاذوا 
باملناكب فإن اعتدال الصفوف من متام الصالة ، مث ال يكرب حىت يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخربونه 

 "قد استوت فيكرب أن 
 باب من دخل املسجد واإلمام خيطب ركع ركعتني مث جلس

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، نا حيىي بن الربيع ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر ،  - ٤٧٢
 "ركعتني صل : " ال ، قال : قال " صليت ؟ : " دخل رجل والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب فقال : قال 
وحدثنا سفيان ، عن أيب الزبري ، عن جابر وهو سليك الغطفاين ، ورواه أبو سفيان ، عن جابر بن : قال  - ٤٧٣

إذا جاء أحدكم واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز : " عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وزاد قال 
 باب صالة اجلمعة"فيهما 
صالة اجلمعة ركعتان ، وصالة : " ؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال وروينا عن أمري امل - ٤٧٤

األضحى ركعتان ، وصالة الفطر ركعتان ، وصالة املسافر ركعتان متام ليس بقصر على لسان النيب صلى اهللا عليه 
، نا احلسني بن جعفر ، عن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أسيد بن عاصم " وسلم 

: سفيان ، عن زبيد ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال فذكره وقد قيل فيه 
 عنه عن الثقة عن عمر: عن ابن أيب ليلى ، عن كعب بن عجرة عن عمر وقيل 

 لغداة يوم اجلمعةباب ما يقرأ يف صالة اجلمعة بعد الفاحتة وما يقرأ به يف صالة ا
أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن املخول  - ٤٧٥



يقرأ يف اجلمعة سورة " ، عن مسلم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 
 "الة الصبح يوم اجلمعة امل تنزيل و هل أتى اجلمعة ،واملنافقني ، وكان يقرأ يف ص

وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ، أنا جدي حيىي بن منصور القاضي ، نا أمحد بن سلمة ، نا إسحاق  - ٤٧٦
بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سامل ، موىل النعمان بن بشري ، 

يقرأ يف اجلمعة يوم اجلمعة سبح اسم ربك " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لنعمان بن بشري ، قال عن ا
 "األعلى و هل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع اجلمعة والعيد يف يوم واحد قرأ هبما مجيعا يف اجلمعة والعيد 

سأل النعمان بن بشري ماذا كان يقرأ به رسول وروينا عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، أن الضحاك بن قيس ،  - ٤٧٧
يقرأ ب " كان : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة على أثر سورة اجلمعة ويف رواية سوى سورة اجلمعة ، قال 

هل أتاك حديث الغاشية ، وليس ذلك باختالف ولكن كان يقرأ هبذه السورة يف أيامه مرة أو مرات هباتني ومرة 
 ا يقرأ به يف صالة املغرب والعشاء ليلة اجلمعةباب م"هباتني 
ثنا أبو قالبة عبد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عمرو بن السماك ، وأبو العباس بن يعقوب ، قاال  - ٤٧٨

ن امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي ، نا أيب ، نا سعيد بن مساك بن حرب ، حدثين أيب وال أعلمه إال عن جابر ب
يقرأ يف صالة املغرب ليلة اجلمعة قل يا أيها الكافرون و قل هو " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسرة ، قال 

 "اهللا أحد وكان يقرأ يف صالة العشاء اآلخرة ليلة اجلمعة سورة اجلمعة واملنافقني 
 باب ما تدرك به اجلمعة

اجلبار السكري ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا أمحد أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد  - ٤٧٩
مسعت النيب : بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال 

ة هكذا قال الزهري فاجلمعة من الصال" من أدرك ركعة من الصالة فقد أدركها : " صلى اهللا عليه وسلم يقول 
 رواية اجلماعة

ويف " من أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام فقد أدرك الصالة : " ويف رواية يونس بن يزيد ، عن الزهري  - ٤٨٠
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو احلسن علي  - ٤٨١رواية عبد اهللا بن عمر ، عن الزهري فقد أدركها كلها

، نا ابن أيب مرمي ، نا حيىي بن أيوب ، نا أسامة بن زيد ، عن الزهري ، عن أيب  بن حممد املصري ، نا أمحد بن محاد
من أدرك من اجلمعة ركعة : " سلمة بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 تابعه صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري" فليصل إليها أخرى 
ومن أدرك القوم : " بن مسعود ، وعبد اهللا بن عمر ، يف الرواية عنهما من قوهلما  ورويناه عن عبد اهللا - ٤٨٢

 "جلوسا صلى أربعا 
 باب الصالة بعد اجلمعة وما يستحب للمصلي من االحنراف

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، نا عبد الرمحن بن بشر ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن  - ٤٨٣
 "يصلي بعد اجلمعة ركعتني " عن سامل ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان الزهري ، 

: " قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال  - ٤٨٤
 "من كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل أربعا 

، أنا أبو العباس احملبويب ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد اهللا بن موسى ، نا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٤٨٥
واملستحب يف هذه الصلوات وغريها من النوافل بعد الفريضة أال يصلها بالفريضة حىت " سفيان ، عن سهيل فذكره 



 "يتكلم أو خيرج أو يتحول عن مكانه 
إذا صليت اجلمعة فال تصلها بصالة حىت تتكلم أو خترج ، : فقد روينا عن معاوية بن أيب سفيان أنه قال  - ٤٨٦

 "أمر بذلك أال توصل بصالة حىت خترج أو تتكلم " فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا أبو عمرو بن السماك ، نا حيىي بن أيب طالب ، أنا عمرو بن عبد  - ٤٨٧

إن : " مسعت عليا ، رضي اهللا عنه يقول : ن املنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد اهللا ، قال الغفار ، نا األعمش ، ع
من السنة إذا سلم اإلمام أال يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعا حىت ينصرف أو يتحول أو يفصل بكالم 

" 
 عليه وسلم فكان إذا انصرف صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا: " وروينا عن يزيد بن األسود ، أنه قال  - ٤٨٨

كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحببنا أن نكون عن ميينه : " وعن الرباء قال  - ٤٨٩"احنرف 
 "ليقبل علينا بوجهه 

اجلس فإنه مل : وقوله " إنكار عمر على مأموم قام بعد فرائض الصالة يشفع " وروينا يف حديث أيب رمثة  - ٤٩٠
أصاب اهللا بك يا ابن : " أهل الكتاب إال أنه مل يكن بني صلواهتم فصل ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  يهلك
 اخلطاب

 باب من استحب رد النافلة إىل بيته
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، نا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ، نا حيىي بن سعيد  - ٤٩١

اجعلوا من : " د اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال القطان ، عن عبي
 "صالتكم يف بيوتكم وال تتخذوها قبورا 

إذا قضى أحدكم الصالة يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن جابر بن عبد اهللا ، قال  - ٤٩٢
وقيل عن جابر ، عن أيب سعيد ، "ه ، فإن اهللا جاعل يف بيته من صالته خريا مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صالت

 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنه
 باب من استحب املكث يف مصاله ليذكر اهللا يف نفسه

هيم بن حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء ، نا أبو القاسم عبيد اهللا بن إبرا - ٤٩٣
هذا ما حدثنا أبو هريرة ، : بابويه املزكي ، نا أمحد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن مهام بن منبه ، قال 

: املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي صلى فيه تقول : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 
 " اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث

إذا صلى الصبح جلس يف مصاله حىت " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن جابر بن مسرة ، قال  - ٤٩٤
 وهذا بعد ما كان ينصرف: قلت " تطلع الشمس 

إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقد روينا عن مسرة ، قال  - ٤٩٥
إذا سلم من صالته قام النساء حني " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن أم سلمة ، قالت وروينا ع - ٤٩٦"

فنرى مكثه ذلك لكي ينفذ : قال ابن شهاب " يقضي تسليمه ، ومكث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مكانه يسريا 
 النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم

 باب انصراف املصلي
بو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن عبد امللك بن أخربنا أ - ٤٩٧



يصلي حافيا وناعال وقائما " رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمري ، عن أيب األوبر ، عن أيب هريرة ، قال 
 "وقاعدا وينفتل عن ميينه وعن مشاله 

بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، نا حممد بن عبيد اهللا بن املنادي ، نا حممد بن عبيد ،  أخربنا أبو احلسني بن - ٤٩٨
ال جيعلن أحدكم للشيطان نصيبا : " قال عبد اهللا : نا األعمش ، عن عمارة بن عمري ، عن األسود بن يزيد ، قال 

صلى اهللا عليه وسلم أكثر ما ينصرف  الته يرى أن حقا عليه أال ينصرف إال عن ميينه ، فلقد رأيت رسول اهللا من ص
 فإن مل تكن حلاجة يف ناحية أحببت أن يكون بوجهه عن ميينه: قال الشافعي رمحه اهللا " عن يساره 

أما أنا فأكثر ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " وروينا عن أنس بن مالك ، أنه قال : قلت  - ٤٩٩
 "ينصرف عن ميينه 

احلسن العلوي ، أنا عبد اهللا بن حممد بن الشرقي ، نا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ، نا أبو  أخربنا أبو - ٥٠٠
، " ينصرف عن ميينه " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : قتيبة ، نا سفيان ، عن السدي ، عن أنس بن مالك ، قال 

 وهذا من االختالف املباح وكل واحد منهما أدى ما رأى: قلت 
 وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة فلتقم طائفة منهم معك: اخلوف قال اهللا عز وجل باب صالة 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن سلمان الفقيه ، نا احلسن بن مكرم ، نا روح بن  - ٥٠١
، نا حيىي بن حممد بن حيىي ، وحممد بن  وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب واللفظ له: قال . عبادة ، نا شعبة ، ح 

نا عبيد اهللا بن معاذ : نصر ، وأمحد بن نصر بن عبد الوهاب ، وحسن بن سفيان ، وعمران بن موسى ، قالوا 
العنربي ، نا أيب ، نا شعبة ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن صاحل بن خوات ، عن سهل بن أيب حثمة ، 

صلى بأصحابه يف اخلوف فجعلهم خلفه صفني ، فصلى بالذين يلونه ركعة ، مث قام " عليه وسلم  أن النيب صلى اهللا
فلم يزل قائما حىت صلى الذي خلفه ركعة ، مث تقدموا وتأخر الذين كانوا قد أمهم ، فصلى هبم النيب صلى اهللا عليه 

 "وسلم ركعة ، مث قعد حىت صلى الذين ختلفوا ركعة ، مث سلم 
ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن حممد بن حيىي ، نا أمحد بن وأخ - ٥٠٢

غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوما من جهينة : " يونس ، نا زهري ، نا أبو الزبري ، عن جابر ، قال 
ملنا عليهم ميلة القتطعناهم ، فأخرب جربيل عليه السالم  لو: فقاتلوا قتاال شديدا ، فلما صلينا الظهر قال املشركون 

إنه سيأتيهم : وقالوا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك فذكر ذلك لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
: صالة هي أحب إليهم من األوالد ، يعين فلما حضرت العصر صفنا صفني واملشركون بيننا وبني القبلة ، قال 

كرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكربنا وركع وركعنا ، مث سجد وسجد معه الصف األول ، فلما قاموا سجد ف
الصف الثاين ، مث تأخر الصف األول وتقدم الصف الثاين فقاموا مقام األول ، فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الثاين ، فلما قاموا سجد الصف الثاين مث جلسوا وكربنا وركع وركعنا ، مث سجد وسجد معه الصف األول وقام 
 كما يصلي أمراؤكم هؤالء: مث خص جابر أن قال : قال أبو الزبري " مجيعا فسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 نا أبو: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ ، وأمحد بن حممد بن أيب الفوارس قالوا  - ٥٠٣
العباس حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ، عن األشعث ، عن احلسن ، عن أيب بكرة ، 

صلى ببعضهم ركعتني مث سلم فتأخروا ، وجاء اآلخرون فصلى هبم ركعتني مث " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وكذلك " مسلمني ركعتني ركعتني يف صالة اخلوفسلم فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع ركعات ولل

رواه أبو حرة الرقاشي ، عن احلسن ، ورواه قتادة ، ويونس بن عبيد ، عن احلسن ، عن جابر بن عبد اهللا وهو 



ثابت صحيح عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن جابر بن عبد اهللا ، وصالة اخلوف على هذه األحوال الثالث 
 جائزة
بو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن موسى العالف ، وحدثنا أ - ٥٠٤

نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، أن النيب صلى اهللا 
عين فصلى هبم ركعة ، مث تقدم هؤالء صلى هبم صالة اخلوف فصف صفا خلفه وصفا مستقبل العدو ي" عليه وسلم 

 "وتأخر هؤالء ، فصلى هبم ركعة مث سلم مث قضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعة 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن بكري ، نا مالك ،  - ٥٠٥

، فذكر معىن ما رواه " يتقدم اإلمام : " ة اخلوف ؟ ، قال عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر ، كان إذا سئل عن صال
فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا : سامل بن عبد اهللا أبسط من ذلك مث قال 

 ال أرى عبد اهللا ذكر ذلك إال عن رسول اهللا صلى اهللا: قال نافع : مستقبلي القبلة أو غري مستقبليها قال مالك 
 عليه وسلم

نا أبو العباس حممد بنيعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ٥٠٦
الشافعي ، أنا ابن أيب فديك ، عن ابن أيب ذئب ، عن املقربي ، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري ، عن أبيه ، 

حىت كان بعد املغرب يهوي من الليل حىت كفينا وذلك قول اهللا عز وجل حبسنا يوم اخلندق عن الصالة : قال 
وكفى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيزا ، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم بالال فأمره فأقام الظهر فصالها 

املغرب فصالها كذلك  فأحسن صالهتا كما كان يصليها يف وقتها ، مث أقام العصر فصالها فأحسن صالهتا ، مث أقام
وذلك قبل أن ينزل اهللا عز وجل يف صالة اخلوف فرجاال أو ركبانا : ، مث أقام العشاء فصالها كذلك أيضا ، قال 

فبني أبو سعيد اخلدري أن ذلك كان قبل أن ينزل اهللا عز وجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم اآلية : قال الشافعي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنته يف تأخري الصالة عن وقتها بفرض اهللا تعاىل  اليت ذكر فيها صالة اخلوف ونسخ

يف كتابه مث بسنته فصالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وقتها كما وصفت ، وذكر األحاديث اليت وردت يف 
 صالة اخلوف وذكر حديث مالك عن نافع ، عن ابن عمر يف صالة شدة اخلوف

أراد به صالة الفطر ، وقال : لعيدين قال اهللا عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قيل باب السنة يف ا
أراد به صالة النحر وقيل غري ذلك وقال ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم قال : فصل لربك واحنر قيل 

لوا عدة شهر رمضان ولتكربوا اهللا عند الشافعي رمحه اهللا فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول ولتكم
إكماله على ما هداكم وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان فإذا رأوا هالل شهر شوال أحببت أن 

يكرب الناس مجاعة وفرادى وأحب أن يكرب الناس خلف صالة املغرب والعشاء والصبح وبني ذلك وغاديا حىت 
يكرب خلف صالة الظهر من يوم النحر إىل أن : النحر فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه ينتهي إىل املصلى وأما يف أيام 

وقد مسعت من يستحب االبتداء بالتكبري خلف : يصلي الصبح من آخر أيام التشريق ، مث ساق الكالم أن قال 
: ع إكمال العدة مث قال صالة املغرب من ليلة النحر قياسا على أمر اهللا تعاىل يف الفطر من شهر رمضان بالتكبري م

وقد روي عن بعض السلف أنه كان يبتدئ التكبري خلف صالة الصبح يوم عرفة وأسأل اهللا توفيقه ، وحكى 
 الشافعي أيضا عن بعضهم أنه يكرب حىت يصلي العصر من آخر أيام التشريق

مد ، نا هناد ، نا حسني بن علي ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا عبد اهللا بن حم - ٥٠٧
يكرب بعد صالة الفجر غداة عرفة ، مث ال " كان علي رضي اهللا عنه : عن زائدة ، عن عاصم ، عن شقيق ، قال 



وروينا أيضا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، " يقطع حىت يصلي اإلمام يف آخر أيام التشريق مث يكرب بعد صالة العصر 
أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب وأجل اهللا أكرب على ما هدانا وروينا يف تكرار اهللا : وفيه من الزيادة 

 التكبري ثالثا من وجه آخر عنه وعن جابر وسلمان الفارسي ، وهو قول عطاء ، واحلسن
 "ب وذكر اهللا أيام التشريق أيام أكل وشر: " وروينا عن نبيشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ٥٠٨
يف تكبريهم وصالهتم غداة عرفة وهم مع رسول اهللا صلى اهللا " وروينا عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ،  - ٥٠٩

 "عليه وسلم 
أخربنا أبو حازم عمر بن أمحد العبدوي احلافظ ، أنا أبو أمحد حممد بن حممد احلافظ ، أنا أبو بكر حممد بن  - ٥١٠

بن عبد الرمحن بن وهب ، نا عمي ، نا عبد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن عبد اهللا ، أن إسحاق بن خزمية ، أنا أمحد 
خيرج يف العيدين مع الفضل بن العباس وعبد اهللا والعباس وعلي وجعفر " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان 

يل والتكبري فيأخذ طريق واحلسن واحلسني وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأمين بن أم أمين رافعا صوته بالتهل
 "احلدادين حىت يأيت املصلى ، فإذا فرغ رجع على احلذائني حىت يأيت منزله 

كانوا يف التكبري يف الفطر أشد منهم يف : " وروينا عن أيب عبد الرمحن السلمي ، وكان من التابعني أنه قال  - ٥١١
 "األضحى 
 "سل للعيدين الغ" وروينا عن علي ، وابن عمر وغريمها يف  - ٥١٢
حدثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي ببغداد ، نا أبو العباس بن محدان ، نا احلسن بن علي  - ٥١٣

السري ، نا سعيد بن سليمان ، نا هشيم ، عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن أنس بن مالك ، أن رسول اهللا صلى اهللا 
ويأكلهن : زاد فيه مرجا بن رجاء ، عن عبد اهللا " كل مترات ال يغدو يوم الفطر حىت يأ" عليه وسلم كان 

ال خيرج يوم الفطر حىت " وروينا عن بريدة بن خصيب ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان  - ٥١٤وترا
أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، " يطعم ، وال يأكل يوم األضحى حىت يرجع فيأكل من أضحيته 

 ا أبو مسلم ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا ثواب بن عتبة ، عن عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه ، فذكرهن
 باب صالة العيدين

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري إمالء ، ثنا أمحد بن الوليد الفحام  - ٥١٥
ليمان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد اهللا ، لقد شهد الصالة مع النيب ، نا يزيد بن هارون ، أنا عبد امللك بن أيب س

صلى اهللا عليه وسلم يف يوم عيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بال أذان وال إقامة ، مث قام متوكئا على بالل فخطب 
: " قال الناس فحمد اهللا وأثىن عليه ووعظهم وذكرهم ومضى متوكئا على بالل فأتى النساء فوعظهن وذكرهن و

مل يا رسول اهللا ؟ ، : ، فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء اخلدين ، فقالت " تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم 
فجعلن يتصدقن من خوامتهن وقالئدهن وأقلبتهن يعطينه بالال " إنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشري : " قال 

 يتصدقن به
فأمر بتقوى اهللا وحث على طاعته ووعظ الناس : " ناده ومعناه وقال ورواه ابن منري ، عن عبد امللك ، بإس - ٥١٦

فصلى ركعتني مل يصل " ورواه ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديثه من الزيادة  - ٥١٧"وذكرهم 
 "قبلها وال بعدها 

مد بن عيسى القاضي ، نا أبو نعيم وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن سلمان الفقيه ، نا أمحد بن حم - ٥١٨
نا : ، وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا أمحد بن الوليد الفحام ، نا أبو أمحد الزبريي ، قاال 



عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الثقفي ، أخربين عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا صلى اهللا 
كرب يف العيدين يوم الفطر ويوم األضحى سبعا ومخسا يف األوىل سبعا ويف اآلخرة مخسا سوى تكبرية " لم عليه وس
لفظ حديث الزبريي ورواه معتمر بن سليمان عن عبد اهللا بن عبد الرمحن من لفظ النيب صلى اهللا عليه " الصالة 

 شة وغريهاوسلم وزاد القراءة بعدمها كلتامها ، وروى ذلك أيضا يف حديث عائ
: وأخربنا ابن بشران ، نا إمساعيل الصفار ، نا عبد الكرمي بن اهليثم ، نا أبو اليمان ، أخربين شعيب ، قال  - ٥١٩

يكرب يف صالة الفطر يف الركعة األوىل " كان مروان يستخلف أبا هريرة على املدينة فكان أبو هريرة : قال نافع 
 "اآلخرة مخس تكبريات قبل أن يقرأ واألضحى بتلك املنزلة وهي السنة سبع تكبريات قبل القراءة ، ويكرب يف 

مضت السنة أن يكرب يف الصالة يف العيدين سبعا ومخسا يذكر : " وروينا عن جابر بن عبد اهللا ، أنه قال  - ٥٢٠
 "اهللا ما بني كل تكبريتني 

 "يف اجلنازةوالعيدين  أنه كان يرفع يديه مع كل تكبرية" وروينا عن عمر بن اخلطاب ،  - ٥٢١
أنه كان يرفع يديه يف كل تكبرية ، مث ميكث هنيئة ، مث حيمد اهللا ويصلي على " وعن عطاء بن أيب رباح ،  - ٥٢٢

 "النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مث يكرب يعين يف صالة العيد 
ألوىل بتسع تكبريات تترى والثانية يف افتتاح اإلمام اخلطبة ا" وروينا عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ،  - ٥٢٣

 هي السنة: ويقول " بسبع تكبريات تترى 
أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ، نا حممد بن  - ٥٢٤

اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن  إبراهيم العبدي ، نا ابن بكري ، نا مالك بن أنس ، عن ضمرة بن سعيد املازين ، عن عبيد
مسعود ، أن عمر بن اخلطاب ، سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األضحى 

ورواه فليح بن سليمان " يقرأ فيهما ب ق والقرآن اجمليد ، واقتربت الساعة وانشق القمر " كان : والفطر ، فقال 
 سألين عمر:  ، عن أيب واقد ، قال ، عن ضمرة ، عن عبيد اهللا

قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العيدين واجلمعة ب سبح " وقد مضى حديث النعمان بن بشري يف  - ٥٢٥
 "اسم ربك األعلى و هل أتاك حديث الغاشية 

"  عليه وسلم كان رسول اهللا صلى اهللا: وروينا عن فليح ، عن سعيد بن احلارث ، عن أيب هريرة ، قال  - ٥٢٦
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن " إذا خرج إىل العيدين رجع يف غري الطريق الذي خرج فيه

يعقوب ، نا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود املنادي ، نا يونس بن حممد املؤدب ، نا فليح بن سليمان ، فذكره ، 
قيل عن يونس ، بإسناده عن جابر بن عبد اهللا ، مكان أيب هريرة وكذلك وكذلك رواه أبو األزهر ، عن يونس ، و

اختلف فيه على أىب متيلة عن فليح ، ورواه حممد بن الصلت عن فليح ، عن سعيد بن احلارث ، عن أيب هريرة ، 
 ورواه العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبعناه

ن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد اهللا بن أخربنا حممد ب - ٥٢٧
يوسف ، نا الوليد بن مسلم ، حدثين عيسى بن عبد األعلى بن أيب فروة ، أنه مسع أبا حيىي عبيد اهللا التيمي ، حيدث 

وروينا عن " لى اهللا عليه وسلم العيد يف املسجدأصاهبم مطر يف يوم عيد ، فصلى هبم النيب ص" عن أيب هريرة ، أهنم 
 عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

أمر رجال يصلي بضعفة الناس يف املسجد يوم فطر أو " وروينا عن علي بن أيب طالب ، رضي اهللا عنه أنه  - ٥٢٨
 "يوم أضحى 



بن سفيان ، نا عبيد اهللا بن موسى  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب - ٥٢٩
مسعت معاوية ، سأل زيد بن : ، أنا إسرائيل ، عن عثمان ، هو ابن املغرية ، عن إياس بن أيب رملة الشامي ، قال 

فكيف صنع ؟ ، قال : نعم ، قال : أرقم أشهدت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عيدين اجتمعا يف يوم واحد ؟ قال 
وروي هذا ، عن عمر بن عبد " من شاء أن يصلي فليصل : " فقال " مث رخص يف اجلمعة صلى العيدين ، : " 

العزيز ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال مقيدا بأهل العالية وكذلك قال عثمان بن عفان رضي اهللا عنه مقيدا 
 هبماجلزء الرابع

 باب صالة خسوف الشمس أو القمر
: نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن نصر ، قال : فظ ، يف آخرين قالوا أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٥٣٠

أخربنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أخربين عروة بن الزبري ، عن عائشة ، زوج النيب : قرئ على ابن وهب 
اهللا صلى اهللا  خسفت الشمس يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج رسول: صلى اهللا عليه وسلم قالت 

عليه وسلم إىل املسجد ، فقام فكرب وصف الناس وراءه ، فاقترأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قراءة طويلة ، مث 
مث قام فاقترأ قراءة طويلة " مسع اهللا ملن محده ، ربنا ولك احلمد : " كرب فركع ركوعا طويال مث رفع رأسه ، فقال 

مسع اهللا ملن محده : " كرب فركع ركوعا طويال هو أدىن من الركوع األول ، مث قال  هي أدىن من القراءة األوىل ، مث
، مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات واجنلت الشمس " ربنا ولك احلمد 

لقمر آيتان من آيات إن الشمس وا: " قبل أن ينصرف ، مث قام فخطب الناس وأثىن على اهللا مبا هو أهله ، مث قال 
ورواه أيضا هشام بن عروة ، عن أبيه ، " اهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته ، فإذا رأيتموها فافزعوا إىل الصالة 

عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه من الزيادة فإذا رأيتموها فصلوا وتصدقوا واذكروا اهللا وادعوه 
النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف حديثه من الزيادة فصلى والناس معه فقام قياما طويال  ورواه عبد اهللا بن عباس عن

 حنوا من سورة البقرة
أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا احلريف ، ببغداد ، نا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن  - ٥٣١

ي ، نا أبو نعيم ، نا شيبان ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب إبراهيم الشافعي ، نا أمحد بن حممد بن عيسى القاض
ملا انكسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : " سلمة بن عبد الرمحن ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

وسلم نودي الصالة جامعة ، فركع ركعتني يف سجدة ، مث قام فركع ركعتني يف سجدة ، مث جلس حىت جلي عن 
 ما سجدت سجودا قط وال ركعت ركوعا قط أطول منه: ، فقالت عائشة " س الشم
أهنم " وروينا عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أيب طالب ، وحذيفة بن اليمان ، وابن عباس رضي اهللا عنهم  - ٥٣٢

ة يف الركوع كما قلنا غري أن يف رواية عن علي الزياد" صلوا صالة اخلسوف بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا  على ما قلن

أصح : " وروي فيها أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلموكان حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهللا يقول  - ٥٣٣
ولكوهنا أصح اختارها الشافعي دون : ، قلت " الروايات عندي يف صالة الكسوف أربع ركعات يف أربع سجدات 

 غريها ، واهللا أعلم
 ءباب صالة االستسقا

أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا أمحد بن يوسف السلمي ،  - ٥٣٤
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : " نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عباد بن متيم ، عن عمه ، قال 



 "ما وحول رداءه واستسقى واستقبل القبلة وسلم بالناس يستسقي فصلى ركعتني جهر بالقراءة فيه
 "ورفع يديه يدعو فدعا واستسقى " ورواه احلسن بن أيب الربيع ، عن عبد الرزاق ،  - ٥٣٥
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، نا حممد بن شاذان اجلوهري ، نا املعلى بن منصور ،  - ٥٣٦

استسقى رسول اهللا : " بن غزية ، عن عباد بن متيم ، عن عبد اهللا بن زيد ، قال نا عبد العزيز بن حممد عن عمارة 
 "صلى اهللا عليه وسلم وعليه مخيصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها ، فيجعله أعالها ، فلما ثقلتعليه قلبها على عاتقه 

اس بن حممد الدوري ، نا سهل بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العب - ٥٣٧
عثمان العسكري ، نا حيىي بن زكريا ، عن إمساعيل بن ربيعة ، عن جده ، هشام بن إسحاق ، عن أبيه ، عن ابن 

" خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني استسقى متخشعا متذلال فصنع كما يصنع يف العيدين : " عباس ، قال 
، عن إمساعيل بن ربيعة ، عن جده ، هشام بن إسحاق ، عن أبيه ، عن ابن عباس ،  ورواه أيضا عبد اهللا بن يوسف

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبعناه ورواه الثوري ، وحامت بن إمساعيل ، عن هشام بن إسحاق ، : قال 
 وصلى ركعتني كما كان يصلي يف العيد: وقاال يف احلديث 

حلافظ ، نا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ، نا حممد بن أيوب ، نا عمرو ، نا أخربنا حممد بن عبد اهللا ا - ٥٣٨
شعبة عن عمرو بن مرة ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن شرحبيل بن السمط ، أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن 

ليه وسلم دعا مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع: كعب ، حدثنا حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
يا رسول اهللا إن اهللا قد أعطاك واستجاب لك ، فإن قومك قد هلكوا فادع اهللا هلم ، فقال : على مضر فأتيته فقلت 

فما كانت إال مجعة أو حنوها " اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا سريعا غدقا طبقا عاجال غري غائب نافعا غري ضار : " 
سائر ما ورد فيه من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء اللهتفريع أبواب  حتىسقوا ، وروينا يف كتاب الدعوات

 سائر صالة التطوع
 باب ذكر النوافل اليت هي أتباع الفرائض

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا حيىي بن منصور القاضي ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ،  - ٥٣٩
حفظت من النيب صلى اهللا عليه : " عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال  نا سليمان بن حرب ، نا محاد ،

وسلم عشر ركعات ركعتني قبل الظهر ، وركعتني بعدها ، وركعتني بعد املغرب يف بيته ، وركعتني بعد العشاء يف 
 "أحد بيته ، وركعتني قبل صالة الصبح ، وكانت ساعة ال يدخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها 

 "أنه كان إذا أذن املؤذن وطلع الفجر صلى ركعتني " وحدثتين حفصة ،  - ٥٤٠
 "وبعد اجلمعة سجدتني يف بيته : " ورواه عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، وقال  - ٥٤١
سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من التطوع ، : ورواه عبد اهللا بن شقيق قال  - ٥٤٢

، مث " يصلي قبل الظهر أربعا يف بييت ، مث خيرج فيصلي بالناس ، مث يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني " كان : فقالت 
" ذكرت سائر الركعات اليت ذكرها أيوب عن نافع ،وكذلك هي يف رواية أم حبيبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 "العصر بدل الركعتني بعد العشاء  وركعتني قبل: " غري أن بعض من فسرها قال " اثنتا عشرة ركعة 
من صلى أربعا قبل الظهر ، : " ويف رواية أخرى عن أم حبيبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٥٤٣

 "وأربعا بعدها حرم اهللا حلمه على النار 
ءا صلى قبل العصر رحم اهللا امر: " ويف رواية أيب املثىن ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٥٤٤
 "أربعا 



قبل الظهر " ويف حديث عاصم بن ضمرة ، عن علي ، يف صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر  - ٥٤٥
 "أربعا وبعدها ركعتني ، وأربع ركعات قبل العصر 

" ملن شاء " ، مث قال يف الثالثة " صلوا قبل املغرب ركعتني : " ويف حديث عبد اهللا بن مغفل املزين قال  - ٥٤٦
كان ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : ويف حديث أنس بن مالك قال  - ٥٤٧كراهية أن يتخذها الناس سنة

 "يبتدرون السواري يصلون الركعتني قبل املغرب " عليه وسلم 
لى صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء ، مث جاء إىل منزله فص: " ويف حديث ابن عباس قال  - ٥٤٨

 "أربع ركعات ، مث قام ، مث ذكر بعد ذلك قيامه من الليل 
ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء قط : " ويف حديث شريح بن هانئ ، عن عائشة ، قالت  - ٥٤٩

 ، وقد ذكرنا أسانيد هذه األحاديث وغريها يف كتاب السنن" فدخل علي إال صلى أربع ركعات أو ست ركعات 
خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا علي بن احلسن بن أيب عيسى ، نا عبد وأ - ٥٥٠

اهللا بن يزيد املقري ، نا كهمس بن احلسن ، وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ، أنا جدي ، حيىي بن منصور 
هلمداين ، نا ابن املبارك ، نا كهمس بن احلسن ، عن القاضي ، نا أمحد بن سلمة ، نا حممد بن العالء أبو كريب ا

بني كل أذانني صالة ، بني كل : " عبد اهللا بن بريدة ، عن عبد اهللا بن املغفل ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 فكان ابن بريدة يصلي قبل املغرب ركعتني: قال " ملن شاء : " ، مث قال يف الثالثة " أذانني صالة 

بني كل أذانني وإقامة صالة ثالث مرات : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يف رواية املقرئ قال و - ٥٥١
ومل يذكر فعل ابن بريدة ويف رواية فعله داللة على بطالن رواية من زاد يف هذا " ملن شاء : " ، مث قال يف الثالثة " 

 احلديث ما خال املغرب
 لظهر وركعيت الفجرباب تأكيد الركعات األربع قبل ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا وهب بن جرير ،  - ٥٥٢
نا شعبة وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا 

" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : د بن املنتشر ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت شعبة ، أخربين إبراهيم بن حمم
. . ، ويف رواية وهب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان " ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل صالة الفجر 

 قبل الغداء: وقال 
بو منصور ، وحممد بن القاسم العتكي ، نا السري أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي ، نا أ - ٥٥٣

: بن خزمية ، نا املعلى ، نا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أيب أوىف ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت 
 "ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قرأ يف ركعيت الفجر قل يا أيها الكافرون و " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وروينا عن أيب هريرة ، أن - ٥٥٤
يف الركعة األوىل من ركعيت " ويف حديث ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٥٥٥"قل هو اهللا أحد 

 " الفجر قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا ، ويف الثانية تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم
يفصل بني ركعتيه من الفجر وبني " وروينا عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان  - ٥٥٦

 "الصبح بضجعة على شقه األمين 
يصلي ركعيت الفجر ، فإن كنت " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف حديث عائشة قالت  - ٥٥٧

، وقد أشار الشافعي إىل هذا أن " الصالة ، يعين فريضة الصبح مستيقظة حدثين وإال اضطجع حىت يقوم إىل 



 االضطجاع للفصل بني الفريضة والنافلة
 باب من مل يتطوع حىت أقيمت صالة الفريضة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا روح بن  - ٥٥٨
عن أيب هريرة ، عنالنيب : مسعت عطاء بن يسار ، يقول : يب إسحاق ، نا عمرو بن دينار ، قال عبادة ، نا زكريا بن أ

 "إذا قامت الصالة فال صالة إال املكتوبة : " وقال مرة " إذا أقيمت الصالة : " صلى اهللا عليه وسلم قال 
بن حبينة وعبد اهللا بن عباس ، عن ا" وقد روينا كراهية االشتغال بركعيت الفجر بعد ما أقيمت الصالة  - ٥٥٩

 وعبد اهللا بن سرجس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروينا عن عمر ، وابن عمر
 باب فضل الركعتني بعد الفراغ من الفريضة

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبد الغفار ، نا الباغندي ، نا عبد اهللا بن الزبري  - ٥٦٠
يدي ، نا سفيان ، نا سعد بن سعيد بن قيس األنصاري ، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي ، عن وهو احلم

ما هاتان : " أبصرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أصلي ركعتني بعد الصبح ، فقال : قيس ، جد سعد قال 
الفجر ومها هاتان الركعتان ، فسكت رسول  يا رسول اهللا ، مل أكن صليت ركعيت: ، فقلت " الركعتان ، يا قيس ؟ 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال سفيان وكان عطاء بن أيب رباح يروي هذا احلديث عن سعد بن سعيد
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن كامل ، نا أبو قالبة ، نا عمرو بن عاصم ، نا مهام ، عن  - ٥٦١

من نسي : " نس ، عن بشري بن هنيك ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قتادة ، عن النضر بن أ
 "ركعيت الفجر فليصلهما إذا طلعت عليه الشمس 

تفرد به " من مل يصل ركعيت الفجر حىت تطلع الشمس فليصلهما : " ورواه عباد بن الوليد ، عن عمرو  - ٥٦٢
 عمرو بن عاصم

 باب تأكيد صالة الوتر
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد اهللا بن وهب ،  - ٥٦٣

أنا ابن هليعة ، والليث بن سعد ، عن يزيد بن أيب حبيب ، عن عبد اهللا بن راشد ، عن عبد اهللا بن أيب مرة ، عن 
إن اهللا قد أمركم بصالة هي : " هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول ا: خارجة بن حذافة العدوي ، أنه قال 

هذا احلديث معروف " خري لكم من محر النعم ، وهي لكم ما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر الوتر الوتر ، مرتني 
 ال يعرف إلسناده مساع بعضهم من بعض: هبذا اإلسناد وكان البخاري يقول 

إن اهللا زادكم صالة إىل : " سعيد اخلدري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد روي عن أيب : قلت  - ٥٦٤
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، حدثين أبو احلسن " صالتكم هي خري من محر النعم أال وهي الركعتان قبل صالة الفجر 

الوليد اخلالل ، بدمشق ، أمحد بن جناح الكشاين ببخارى من أصل كتابه ، نا عمر بن حممد بن جبري ، نا العباس بن 
نا مروان بن حممد الدمشقي ، نا معاوية بن سالم ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب نضرة العبدي ، عن أيب سعيد 

اخلدري ، فذكره ، وهذا حديث استغربه حيىي بن معني وأثىن على معاوية بن سالم واستحسنه حممد بن إسحاق بن 
 خزمية
اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن سنان القزاز ، نا عبد اهللا  وأخربنا حممد بن عبد - ٥٦٥

بن محران ، نا عبد احلميد بن جعفر بن عبد اهللا بن احلكم ، حدثين أيب ، عن عبد الرمحن بن أيب عمرة ، أنه سأل 
 عليه وسلم واملسلمون من بعده أمر حسن مجيل عمل به النيب صلى اهللا: " عبادة بن الصامت عن الوتر ؟ ، فقال 



 "وليس بواجب 
مخس صلوات كتبهن : " وقد روينا يف حديث املخدجي احتجاج عبادة بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٥٦٦

 "اهللا على العباد 
 الوتر ليس حبتم ولكنه سنة حسنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه: وروينا عن علي رضي اهللا عنه أنه قال  - ٥٦٧
 "إن اهللا وتر حيب الوتر : " وسلم 

 باب من نام عن وتره أو نسيه حىت أصبح
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف كتاب املستدرك أنا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا  - ٥٦٨

طاء بن يسار ، عن أيب عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار ، نا أبو غسان حممد بن مطرف ، عن زيد بن أسلم ، عن ع
من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعيد اخلدري ، قال 

" 
 باب الوقت املختار لصالة الوتر

نا حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء ، ثنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي ،  - ٥٦٩
عبد اهللا بن هاشم ، نا عبد الرمحن بن مهدي ، نا سفيان ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن حيىي بن وثاب ، عن 

 ٥٧٠"من كل الليل أوتر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فانتهى وتره إىل آخر الليل : " مسروق ، عن عائشة ، قالت 
 "وآخره ، فانتهى وتره إىل السحر من أول الليل وأوسطه : " ورواه وكيع ، عن سفيان وقال  -

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا يعلى بن  - ٥٧١
من خاف أال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبيد ، نا األعمش ، عن أيب سفيان ، عن جابر ، قال 

تر أول الليل مث لريقد ، ومن طمع أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل ، فإن يستيقظ من آخر الليل فليو
 "قراءة آخر الليل حمضورة وذلك أفضل 

 ، منهم عائشة ، وابن عباس ، وعائذ بن عمرو" يف ترك نقض الوتر " وروينا عن مجاعة من الصحابة  - ٥٧٢
وهو أن يوتر مث ينام ، فإذا قام شفع بركعة ، مث يصلي ، مث  أنه كان ينقض وتره ،" وروي عن ابن عمر ،  - ٥٧٣

 "يعيد الوتر 
الوتر ثالثة أنواع فمن شاء أوتر أول الليل ، مث إن صلى صلى : " وروي عن علي رضي اهللا عنه أنه قال  - ٥٧٤

عتني مث أوتر ، ركعتني ركعتني حىت يصبح ومن شاء أوتر ، مث إن صلى صلى ركعة شفعا لوتره ، مث صلى ركعتني رك
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عمرو بن مطر ، نا حيىي بن حممد ، نا " ومن شاء مل يوتر حىت يكون آخر صالته 

مسعت عليا : مسعت حطان بن عبد اهللا ، يقول : عبيد اهللا بن معاذ ، نا أيب ، نا شعبة ، عن أيب هارون الغنوي ، قال 
 ، يقول ، فذكره

 الوتر ركعة واحدة ومن استحب الزيادة عليهاباب جواز 
سئل الشافعي : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال  - ٥٧٥

نعم ، والذي أختار أن أصلي عشر ركعات ، : أجيوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ قال : عن الوتر ؟ 
 احلجة فيه السنة واآلثار: فما احلجة يف أن الوتر جيوز بواحدة ؟ ، فقال : ، فقلت للشافعي " واحدة مث أوتر ب
: " أخربنا مالك ، عن نافع ، وعبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٥٧٦

 "توتر ملا قد صلى  صالة الليل مثىن مثىن ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة



" قال وأخربنا مالك ، وابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان  - ٥٧٧
 "يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منهابواحدة 

 "يوتر بركعة " وأخربنا مالك ، عن ابن شهاب ، أن سعد بن أيب وقاص ، كان : قال  - ٥٧٨
يسلم بني الركعة والركعتني من الوتر حىت يأمر " ربنا مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان وأخ: قال  - ٥٧٩

 "ببعض حاجته 
 "حييي الليل بركعة وهي وتر " وكان عثمان رضي اهللا عنه : قال الشافعي رمحه اهللا  - ٥٨٠
 أصاب: ، فقال ابن عباس " وأوتر معاوية بواحدة  - ٥٨١
 إسحاق بن حممد بن حممد السوسي ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عوف أخربنا أبو عبد اهللا - ٥٨٢

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، نا أبو املغرية ، نا األوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت 
كل ركعتني ويوتر بواحدة يصلي فيما بني العشاء اآلخرة إىل أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من " 

وميكث يف سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية ، فإذا سكت املؤذن قام ركع ركعتني خفيفتني مث اضطجع على 
وأخرجه  -يعين فرغ من األذان  -كنا نقرأ فإذا سكت املؤذن : قال الشيخ رمحه اهللا " شقه األمين حىت يأتيه املؤذن

فإذا سكب املؤذن واألوىل بالباء : ن املبارك ، عن األوزاعي ، وقال يف احلديث أبو سليمان اخلطايب من حديث اب
 السكب الصب والدفق وأصله يف املاء يسكب وقد يستعار يف الكالم والقول: وقال 
ورواه ابن وهب ، عن ابن أيب ذئب ، وعمرو بن احلارث ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، وزاد فيه  - ٥٨٣

 ، واهللا أعلم بالصواب" املؤذن من صالة الفجر وتبني له الفجر فإذا سكت : " 
 باب من أوتر خبمس أو أقل أو أكثر ال جيلس وال يسلم إال يف اآلخرة منهن

أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، نا حممد بن عبد  - ٥٨٤
" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، 

كانت صالته من الليل ثالث عشرة ركعة ، يوتر خبمس وال يسلم يف شيء من اخلمس حىت جيلس يف اآلخرة ويسلم 
" 

 جيلس يف شيء منها إال ال: " ورواه عبد اهللا بن منري ، وعبدة بن سليمان وغريمها عن هشام ، وقالوا فيه  - ٥٨٥
، أنه كان  - ٥٨٦وروي معناه يف حديث ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" يف آخرها  وروي عن عطاء 

 "ال جيلس فيهن وال يتشهد إال يف آخرهن " يوتر بثالث 
 بع على هذا القياسباب من أوتر بسبع أو بتسع مث ال جيلس إال يف الثامنة وال يسلم إال يف التاسعة أو أوتر بس

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو زكريا العنربي ، نا إبراهيم بن أيب طالب ، نا أبو قدامة ، نا معاذ بن  - ٥٨٧
كان رسول اهللا صلى : هشام ، نا أيب ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوىف ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت 

وطهوره ، فيبعثه اهللا ملا شاء أن يبعثه فيصلي تسع : " ، زاد فيه غريه " نده سواكه إذا نام وضع ع" اهللا عليه وسلم 
ركعات ال جيلس إال يف الثامنة فيحمد اهللا ويدعو ربه مث يقوم وال يسلم مث جيلس يف التاسعة فيحمد اهللا ويدعو ربه ، 

 ، فلما أسن رسول اهللا وأخذ مث يسلم تسليما يسمعنا ، مث يصلي ركعتني وهو جالس فتلك إحدى عشرة يا بين
اللحم صلى سبع ركعات ال جيلس إال يف السادسة فيحمد اهللا ويدعو ربه ، مث يقوم وال يسلم مث جيلس يف السابعة 
فيحمد اهللا ويدعو ربه ، مث يسلم تسليما يسمعنا ، مث يصلي ركعتني وهو جالس فتلك تسع يا بين ، وكان رسول 

أخذ خلقا أحبأن يداوم عليه ، وكان إذا غلبه نوم أو مرض صلى ثنيت عشرة ركعة من  اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا



وهذا يف حديث فيه " النهار وما قام نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة حىت يصبح وال صام شهرا كامال غري رمضان 
 يفعلها على مر الليايلطول وكل هذه األنواع من الوتر جائزة عندنا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا املعلى بن أسد ، نا  - ٥٨٨
وهيب ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أيب أيوب األنصاري ، عن النيب صلى اهللا عليه 

ب أن يوتر خبمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل ، ومن أحب أن الوتر حق فمن أح: " وسلم قال 
 رفعه مجاعة ووقفه آخرون عن الزهري" يوتر بواحدة فليفعل ومن مل يستطع فليوم إمياء 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن عمارة ، نا ابن منري ، عن  - ٥٨٩
الوتر ثالث كوتر النهار : " قال عبد اهللا : مش ، عن مالك بن احلارث ، عن عبد الرمحن بن يزيد ، قال األع

 "املغرب 
الوتر سبع أو : " قال عبد اهللا : عن إبراهيم ، قال : وروي عن األعمش ، عن بعض أصحابه ، وقيل  - ٥٩٠

 يصح رفعهوهذا عن عبد اهللا بن مسعود مشهور وال " مخس وال أقل من ثالث
ال توتروا بثالث تشبهوه باملغرب أوتروا : " وقد روي عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٥٩١

 "بسبع أو خبمس 
 ، فقد رواه أيضا أبو سلمة ، عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" وأما الركعتان بعد الوتر "  - ٥٩٢
يقرأ فيهما إذا " مة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه من الزيادة وروي عن أيب غالب ، عن أيب أما - ٥٩٣

 وروي أيضا يف حديث أنس بن مالك" زلزلت وقل يا أيها الكافرون 
مث قبض حني : وقالت " يف ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم الركعتني " وروينا عن األسود ، عن عائشة  - ٥٩٤

 آخر صالته من الليل الوتر قبض وهو يصلي من الليل تسع ركعات
اجعلوا آخر صالتكم : " ويف احلديث الصحيح عن عبد اهللا بن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٥٩٥

أخربنا أمحد بن احلسن القاضي ، أنا حاجب بن أمحد ، نا عبد اهللا بن هاشم ، نا حيىي ، نا عبيد اهللا ، عن " بالليل وترا
 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره نافع ، عن ابن عمر ،
 باب ما يقرأ يف الوتر

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا احلسني بن احلسن بن أيوب ، نا أبو حامت الرازي ، نا سعيد بن كثري  - ٥٩٦
أن رسول بن عفري ، نا حيىي بن أيوب ، عن حيىي بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرمحن ، عن عائشة رضي اهللا عنها 

يقرأ يف الركعتني اللتني يوتر بعدمها بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون ، " اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان 
باب القنوت يف الوتر ويف النصف "ويقرأ يف الوتر بقل هو اهللا أحد ، وقل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس 

 األخري من رمضان
ي احلسني بن حممد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا شجاع بن خملد ، نا أخربنا أبو عل - ٥٩٧

" هشيم ، أنا يونس بن عبيد ، عن احلسن ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مجع الناس على أيب بن كعب فكان 
األواخر ختلف فصلى يف بيته فكانوا يصلي هلم عشرين ليلة وال يقنت هبم إال يف النصف الباقي ، فإذا كانت العشر 

 "أبق أيب : يقولون 
أمهم وكان يقنت يف النصف اآلخر " وروينا عن حممد بن سريين ، عن بعض أصحابه أن أيب بن كعب ،  - ٥٩٨

 وروينا عن علي ، وابن عمر ، ومعاذ القاري" من رمضان 



 "ت يف الوتر بعد الركوع يقن" وروينا عن أيب عبد الرمحن السلمي ، أن عليا ، كان  - ٥٩٩
 "يرفع يديه يف القنوت إىل ثدييه " وروينا عن ابن مسعود ، أنه كان  - ٦٠٠
 "يرفع يديه يف قنوته يف شهر رمضان " وعن أيب هريرة ، أنه كان  - ٦٠١
لقدوس سبحان امللك ا: " قال  -يعين من الوتر  -وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان ملا سلم  - ٦٠٢

 ثالث مرات ، ويرفع بالثالث صوته" 
اللهم إين : " وروينا عن علي رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو يف آخر وتره  - ٦٠٣

أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك ، وأعوذبك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
 "نفسك 

فاقرءوا ما : الليل واإلكثار من الصالة قال اهللا عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقال  باب الترغيب يف قيام
 تيسر من القرآن

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا عبد الكرمي بن اهليثم ، نا أبو اليمان احلكم  - ٦٠٤
أخربين علي بن احلسني ، أن حسني بن علي ، : ن الزهري ، قال أخربين شعيب بن أيب محزة ، ع: بن نافع ، قال 

أخربه أن علي بن أيب طالب أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يبعثنا بعثنا ، يا رسول اهللا ، إمنا أنفسنا بيد اهللا عز وجل فإذا شاء أن : فقلت " أال تصليان ؟ : " وسلم ليال فقال 

وكان اإلنسان أكثر شيء : فانصرف حني قلت ذلك ومل يرجع إيل شيئا ، مث مسعته وهو مول يضرب فخذه ويقول 
نا أبو : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي وغريمها قالوا  - ٦٠٥جدال

ليد بن مزيد ، أخربين أيب ، نا األوزاعي ، نا الوليد بن هشام ، عن العباس حممد بن يعقوب ، أنا العباس بن الو
دلين على عمل ينفعين اهللا به ، : قلت لثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : معدان بن أيب طلحة ، قال 

: به ، فقال  دلين على عمل ينفعين اهللا: دلين على عمل ينفعين اهللا به ، فسكت عين ، قلت : فسكت عين ، فقلت 
ما من عبد يسجد هللا سجدة إال رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هبا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 مث لقيت أبا الدرداء فحدثين مثل ذلك: قال معدان " خطيئة 
 "اىل عليك بكثرة السجود هللا تع: " ورواه الوليد بن مسلم ، عن األوزاعي ، وزاد يف احلديث  - ٦٠٦
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن سلمان الفقيه ، نا إسحاق بن احلسن ، نا القعنيب ، عن مالك ،  - ٦٠٧

يعقد الشيطان على قافية : " عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
عليك ليل طويل فأرقد ، فإن استيقظ فذكر اهللا : كل عقدة  رأس أحدكم إذا هو نام ثالث عقد يضرب مكان

احنلت عقدة ، فإن توضأ احنلت عقدة ، فإن صلى احنلت عقدة ، فأصبح نشيطا طيب النفس وإال أصبح خبيث 
 "النفس كسالن 

ىي بن سعيد ، وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أبو املثىن ، نا مسدد ، نا حي - ٦٠٨
 أنا حممد بن عجالن ، عن

رحم اهللا رجال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : القعقاع بن حكيم ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال 
قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح يف وجهها املاء ، رحم اهللا امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت 

 "ىب نضحت يف وجهه املاء زوجها ، فإن أ
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، وأبو احلسن علي بن حممد بن علي املهرجاين بن السقاء ، وأبو زكريا بن  - ٦٠٩



: أيب إسحاق ، وأبو عبد الرمحن السلمي ، وأبو صادق حممد بن أمحد العطار ، وأبو نصر أمحد بن علي القاضي قالوا 
يعقوب ، نا حممد بن علي بن عفان العامري ، أخو احلسن ، نا عبيد اهللا بن موسى ، نا شيبان نا أبو العباس حممد بن 

قال رسول اهللا : ، عن األعمش ، عن علي بن األقمر ، عن األغر أيب مسلم ، عن أيب سعيد ، وأيب هريرة ، قال 
كتب ليلتئذ من الذاكرين اهللا كثريا  من استيقظ من الليل فأيقظ أهله فصليا ركعتني مجيعا: " صلى اهللا عليه وسلم 

 "والذاكرات 
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقري ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد  - ٦١٠

تضيفت أبا هريرة سبعا فكان هو وامرأته وخادمه : ، نا محاد بن زيد ، عن عباس اجلريري ، عن أيب عثمان ، قال 
قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني : " الليل أثالثا ، يصلي هذا ، مث يوقظ هذا ، ومسعته يقول  يعتقبون

 "أصحابه مترا ، فأصابين سبع مترات إحداهن حشفة 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسنالطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا ابن بكري ، نا  - ٦١١

كان عمر بن : وحدثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنه قال : ال مالك ، ح ق
يصلي من الليل ما شاء اهللا أن يصلي حىت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصالة ، مث " اخلطاب رضي اهللا عنه 

واصطرب عليها ال نسألك رزقا حنن نرزقك الصالة الصالة ، مث يتلو هذه اآلية وأمر أهلك بالصالة : يقول هلم 
 "والعاقبة للتقوى 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، نا إمساعيل القاضي ، نا عبد اهللا بن  - ٦١٢
ى اهللا مسلمة ، عن مالك بن أنس ، عن أيب الزبري املكي ، عن طاوس اليماين ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صل

اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض ولك : " إذا قام إىل الصالة من جوف الليل يقول " عليه وسلم كان 
احلمد أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن أنت احلق وقولك احلق ووعدك حق ولقاؤك حق واجلنة حق والنار 

ك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت حق والساعة حق ، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإلي
 "فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إهلي ال إله إال أنت 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب ، أنا أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي ، أخربين أمحد بن  - ٦١٣
نا الوليد بن مسلم ، نا األوزاعي ، حدثين عمري بن هانئ ،  احلسني بن نصر احلذاء العسكري ، أنا علي بن املديين ،

من تعار من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثين جنادة بن أيب أمية ، حدثين عبادة بن الصامت ، قال 
 واحلمد ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ، سبحان اهللا: الليل فقال 

فدعا استجيب : " أو قال " رب اغفر يل غفر له : هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا ، مث قال 
 "له ، فإن هو عزم فقام فتوضأ وصلى قبلت صالته 

 باب العدد املختار يف صالة الليل والنهار
حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا أبو داود أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس  - ٦١٤

الطيالسي ، نا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن علي البارقي ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما 
 "صالة الليل والنهار مثىن مثىن : " يرى شعبة قال 

أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن - ٦١٥
ونا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن خمرمة بن سليمان ، عن كريب : الدارمي ، نا ابن بكري ، عن مالك ، ح قال 

ت يف فاضطجع: ، موىل عبد اهللا بن عباس ، عن عبد اهللا بن عباس ، أخربه أنه بات ليلة عند ميمونة وهي خالته قال 



عرض الوسادة واضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طوهلا فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت 
فجعل ميسح النوم عن وجهه بيديه ، مث قرأ " انتصف الليل أو قبله بقليل استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، قال " معلقفتوضأ منها فأحسن وضوءه ، مث قام فصلى  العشر اآليات اخلوامت من سورة آل عمران ، مث قام إىل شن
فقمت فصنعت مثل الذي صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قمت إىل جنبه فوضع : عبد اهللا بن عباس 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده اليمىن على رأسي ، مث أخذ بأذين اليمىن يفتلها فصلى ركعتني ، مث ركعتني ، مث 
ني ، مث ركعتني ، مث ركعتني ، مث ركعتني ، مث أوتر مث اضطجع حىت جاءه املؤذن ، فقام فصلى ركعتني خفيفتني ركعت

 ، مث خرج فصلى الصبح
فصلى ركعتني خفيفتني : " وروينا يف حديث زيد بن خالد اجلهين يف صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٦١٦

ومها : " قال " مث صلى ركعتني ومها دون اللتني قبلهما وهكذا يف كل ركعتني ، مث صلى ركعتني طويلتني طويلتني ، 
 "دون اللتني قبلهما مث أوتر فذلك ثالث عشرة ركعة 

، فكأنه كان يفعل هكذا مرة وكما روته عائشة " ثالث عشرة ركعة بركعيت الفجر " ويف رواية عائشة  - ٦١٧
 مرة واهللا أعلمباب أي الليل أمسع

نا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، نا احلميدي ، نا سفيان ، أخرب - ٦١٨
قال يل : مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، يقول : نا عمرو بن دينار ، أنه مسع عمرو بن أوس الثقفي ، قال 

داود عليه السالم ، كان يصوم يوما ويفطر يوما  أحب الصيام إىل اهللا صيام: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "وأحب الصالة إىل اهللا صالة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه 

: " وروينا يف حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أي الصالة أفضل بعد الصالة املكتوبة قال  - ٦١٩
 "الصالة يف جوف الليل 

 "جوف الليل األخري : " يا رسول اهللا أي الليل أمسع ؟ قال : و بن عبسة ، قلت وعن عمر - ٦٢٠
أنا أبو احلسني ابن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، نا حيىي بن أيب طالب ، أنا عبد الوهاب  - ٦٢١

: ، قال "من الليل ما يهجعون كانوا قليال " ، أنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، أنه قال يف هذه اآلية 
 كانوا يتيقظون ما بني املغرب والعشاء يصلون ما بينهما

 "تتجاىف جنوهبم عن املضاجع " ورواه حيىي بن سعيد ، عن سعيد بن أيب عروبة ، فزاد يف حديثه وكذلك  - ٦٢٢
شاكر ، نا سعد بن عبد احلميد أخربنا أبو عبد اهللا ، أنا أبو بكر بن حممد الصرييف ، نا جعفر بن حممد بن  - ٦٢٣

بن جعفر ، نا عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد اهللا بن سلمان ، عن أبيه أيب عبد اهللا سلمان 
من صلى يف ليلة مبائة آية مل يكتب من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األغر ، عن أيب هريرة ، قال 

ورواه أبو حازم ، عن أيب هريرة مبعناه " يف ليلة مبائيت آية فإنه يكتب من القانتني اخلاصني  الغافلني ، ومن صلى
 موقوفا
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد بن مالعب ، نا ثابت بن حممد ، نا  - ٦٢٤

 حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد الوهاب الفراء ، نا أبو سفيان ، وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا
: نا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرمحن بن زيد ، عن ابن مسعود ، قال : نعيم ، وقبيصة ، قاال 

 رمضان باب قيام شهر"من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا عبد الصمد بن علي بن مكرم ، نا أبو حممد بن عبيد اهللا بن عبد الواحد  - ٦٢٥



بن شريك ، وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، نا عبيد بن شريك ، نا حيىي بن 
أخربين عروة بن الزبري ، أن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا : ، أنه قال  بكري ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب

عليه وسلم أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ليلة يف جوف الليل يصلي يف املسجد فصلى رجال 
لثانية بصالته فأصبح الناس فتحدثوا بذلك فاجتمع أكثر منهم ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الليلة ا

فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا بذلك وكثر أهل املسجد يف الليلة الثالثة ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم يصلي فصلوا بصالته فلما كانت الليلة الرابعة عجز املسجد عن أهله فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى 

فلم خيرج إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت خرج الصالة : اهللا عليه وسلم ، فطفق رجال منهم يقولون 
أما بعد ، فإنه مل خيف علي شأنكم ولكن : " لصالة الصبح فلما قضى صالة الفجر أقبل على الناس فتشهد ، مث قال 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرغبهم يف قيام رمضان من غري أن " خشيت أن يفرض عليكم فتعجزوا عنها 
فتويف رسول اهللا صلى اهللا " من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه : " مرهم بعزمية أمر فيه فيقول يأ

عليه وسلم واألمر على ذلك ، مث كان األمر على ذلك خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه وصدرا من خالفة عمر بن 
 اخلطاب رضي اهللا عنه

لرمحن بن عبد القاري ، وكان من عمال عمر وكان يعمل مع عبد اهللا بن فأخربين عبد ا: قال عروة  - ٦٢٦
األرقمعلى بيت مال املسلمني أن عمر بن اخلطاب خرج ليلة يف رمضان فخرج معه عبد الرمحن فطاف يف املسجد 

ألظن واهللا إين : وأهل املسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرجال قال عمر 
لو مجعناهم على قارئ واحد لكان أمثل ، مث عزم على أن جيمعهم على قارئ واحد فأمر أيب بن كعب أن يقوم هبم 

نعمت : " يف رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصالة قارئ هلم ومعه عبد الرمحن بن عبد القاري ، فقال عمر 
، لفظ " آخر الليل وكان الناس يقومون يف أوله  يريد. البدعة هذه واليت تنامون عنها أفضل من اليت تقومون 

قد بني النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه إمنا منع أن يصلي هبم يف الليلة الرابعة خشية أن : حديث ابن بشران ، قلت 
يفرض عليهم فلما قبضه اهللا عز وجل إىل رمحته تناهت فرائضه فلم خيف عمر رضي اهللا عنه من ذلك ما كان النيب 

اهللا عليه وسلم خيافه ورأى أن مجعهم على قارئ واحد أمثل فجمعهم ، ومل يكن فيما صنع خالف ما مضى من صلى 
كتاب أو سنة أو إمجاع فلم يكن بدعة ضاللة بل كان إحداث خري له أصل يف السنة وهي ما ذكرنا من صالة النيب 

ة حتريض عليها وذكر ما فيها من الفضل وزيادة صلى اهللا عليه وسلم يف خرب عائشة ثالث ليال ويف خرب أيب ذر زياد
 األجر
أنا أبو بكر ، حممد بن احلسن بن فورك أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا  - ٦٢٧

صمنامع رسول : وهيب ، عن داود بن أيب هند ، عن الوليد بن عبد الرمحن ، عن جبري بن نفري ، عن أيب ذر ، قال 
صلى اهللا عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حىت إذا كانت ليلة أربع وعشرين السابع مما يبقى صلى بنا اهللا 

حىت كاد أن يذهب ثلث الليل فلما كانت ليلة مخس وعشرين مل يصل بنا فلما كانت ليلة ست وعشرين اخلامسة مما 
ال ، إن الرجل : " فقال .  ، لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول اهللا: يبقى صلى بنا حىت كاد أن يذهب شطر الليل فقلت 
فلما كانت ليلة سبع وعشرين مل يصل بنا فلما كانت ليلة مثان " إذا صلى مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام ليلة 

مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهله واجتمع له الناس فصلى هبم حىت كاد أن يفوتنا : وعشرين أظنه قال 
 والفالح السحور: فالح ، مث يا ابن أخي مل يصل بنا شيئا من الشهر قال ال

فجعل قيامه ليلة ثالث وعشرين ومخس " كذا رواه وهيب ، ومجاعة ورواه محاد بن سلمة ، عن داود  - ٦٢٨



ا مث من أهل العلم من زعم أن صالة التراويح باالنفراد أفضل ملن كان قارئ: " قلت " وعشرين وسبع وعشرين 
 "بكتاب اهللا حمتجا مبا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا عمران بن موسى ، نا عبد األعلى بن محاد  - ٦٢٩
مسعت أبا النضر ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول اهللا : ، نا وهيب ، نا موسى بن عقبة ، قال 

من حصري يف رمضان فصلى فيها ليايل فصلى بصالته ناس : حسبت أنه قال : حجرة قال  صلى اهللا عليه وسلم اختذ
قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس يف : " من أصحابه فلما علم هبم جعل يقعد فخرج إليهم فقال 

 " بيوتكم ، فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة 
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لصغري: كتاب  لسنن ا  ا
لبيهقي : املؤلف  علي ا احلسني بن  أمحد بن  بكر  بو   أ

، ومنهم من زعم أن صالة اجلماعة أفضل بكل حال ملا ذكرنا من حديث أيب ذر وملا مضى يف حديث فضل اجلماعة 
رائض وحديث زيد بن ثابت على سائر النوافل وعلى صالة التراويح حني كان خيشى أن تفترض فلما تناهت الف

 بوفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأقيمت هلا مجاعة ففعلها يف اجلماعة أفضل واهللا أعلم
وأخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ، نا حممد بن عبد الوهاب ، أنا خالد  - ٦٣٠

كنا نقوم يف زمان عمر بن : " زيد ، قال بن خملد ، نا حممد بن جعفر ، حدثين يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن ي
 "اخلطاب رضي اهللا عنه بعشرين ركعة والوتر 

 باب صالة الضحى
أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ، أنا حممد بن  - ٦٣١

خمتار ، عن عبد اهللا الداناج ، عن أيب رافع ، عن أيب  احلسني بن موسى القزاز ، أنا معلى بن أسد ، نا عبد العزيز بن
الوتر قبل النوم ، وصيام ثالثة أيام من : " أوصاين خليلي أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم بثالث : هريرة ، قال 

 "كل شهر ، وركعيت الضحى 
يصلي صالة الضحى أربع " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن معاذة ، عن عائشة ، قالت  - ٦٣٢

 "ركعات ويزيد ما شاء اهللا 
صلى مثانريكعات يسلم من " وروينا عن أم هانئ بنت أيب طالب ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح  - ٦٣٣

 "كل ركعتني 
بشر بن أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا جعفر بن أمحد بن سليم ، نا  - ٦٣٤

عيسى بن مرحوم العطار ، نا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ، عن موسى بن يعقوب ، عن الصلت بن سامل ، أن 
زيد بن سامل ، أخربه عن عبد اهللا بن عمرو السهمي ، يرفعه إىل أيب ذر وهو يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

، ومن صلى أربعا كتب من القانتني ، ومن صلى ستا كفي  من صلى الضحى سجدتني مل يكتب من الغافلني: " 
ذلك اليوم ، ومن صلى مثانيا كتبه اهللا من العابدين ، ومن صلى ثنيت عشرة ركعة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة ، وما من 

" مهم ذكره يوم وال ليلة إال وهللا فيه منن مين به على عباده بصدقة ، وما من اهللا على عباده بشيء أفضل من أن يله
 وأخربين هذا احلديث ، سليمان بن ثعلبة األنصاري: قال الصلت 

ورواه إمساعيل بن رافع ، عن إمساعيل بن عبيد اهللا ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن أيب ذر ، عن النيب صلى  - ٦٣٥
 "ذنب إن صليتها عشرا مل يكتب عليه ذلك اليوم : " اهللا عليه وسلم خيالفه يف بعض األلفاظ وزاد 

صالة األوابني حني ترمض الفصال : " وروينا عن زيد بن أرقم ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٦٣٦
" 

أن نصلي " أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف حديث ابن هليعة بإسناده عن عقبة بن عامر ، قال  - ٦٣٧
 َ"ركعيت الضحى بسورتيهما بالشمس وضحاها ، والضحى 

 باب صالة االستخارة
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ، نا حممد بن أيوب ، نا القعنيب ، نا عبد  - ٦٣٨



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الرمحن بن أيب املوال ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال 
إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني غري : " مور كما يعلمنا السورة من القران يقول لنا يعلمنا االستخارة يف األ

اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر وال : الفريضة مث ليقل 
ينه الذي يريد ، خريا يل يف أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم هذا األمر ، يسميه بع

ديين ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره يل ويسره يل وبارك يل فيه ، اللهم وإن كنت تعلمه شرا يل مثل 
 "يف عاجل أمري وآجله : " أو قال " األول فاصرفه عين واصرفين عنه واقدر يل اخلري حيث كان مث أرضين به 

 باب صالة التسبيح
ا أبو سهل حممد بن نصرويه بن أمحد املروزي ، نا حممد بن أمحد بن خنب ، أنا أبو بكر حيىي بن أيب أخربن - ٦٣٩

طالب ، أنا زيد بن حباب ، أنا موسى بن عبيدة الربذي ، أنا سعيد بن أيب سعيد ، موىل أيب بكر بن حممد بن عمرو 
يا عم ، أال أصلك أال أحبوك أال : " م للعباس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: بن حزم ، عن أيب رافع ، قال 

صل أربع ركعات واقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب وسورة ، فإذا : " بلى ، يا رسول اهللا ، قال : قال " أنفعك ؟ 
اهللا أكرب واحلمد هللا وسبحان اهللا وال إله إال اهللا مخس عشرة مرة قبل أن تركع ، مثاركع : انقضت القراءة ، فقل 

ها عشرا قبل أن ترفع رأسك مث ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تسجد ، مث اسجد فقلها عشرا قبل أن ترفع فقل
رأسك ، مث ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تسجد ، مث اسجد فقلها عشرا قبل أن ترفع رأسك ، مث ارفع رأسك 

و كان ذنوبك مثل رمل عاجل لغفرها اهللا فقلها عشرا قبل أن تقوم فتلك مخسة وسبعون يف كل ركعة وهي ثالمثائة فل
فإن مل تستطع فقلها يف كل مجعة ، فإن مل : " يا رسول اهللا ، ومن مل يستطع بقوهلا يف كل يوم ؟ قال : قال " لك 

 "قلها يف سنة : " فلم يزل يقول له حىت قال " تستطع فقلها يف كل شهر 
: " ان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وفيه من الزيادة وروينا يف كتاب الدعوات من حديث احلكم بن أب - ٦٤٠

: " وقال يف آخره " غفر اهللا لك ذنبك أوله وآخره وقدميه وحديثه وعمده وخطأه وصغريه وكبريه سره وعالنيته 
وروينا من ، وجه آخر ، عن عكرمة ، عن النيب صلى اهللا عليه " يف كل سنة مرة ، فإن مل تستطع ففي عمرك مرة 

 الوسلم مرس
مث يقول قبل " وروى عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، مرفوعا ، وموقوفا وروي عنه مرفوعا يف رواية  - ٦٤١

، مث يقوهلن " القراءة مخس عشرة مرة سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب مث يقرأ بفاحتة الكتاب وسورة 
 املسجدعشرا ومل يذكرهن يف جلسة االستراحةباب حتية 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ، أنا معمر البلخي ابن حممد ، قراءة ، نا  - ٦٤٢
مكي بن إبراهيم ، نا عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند ، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري ، عن عمرو بن سليم ، عن أيب 

 "إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس : " م قال قتادة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسل
باب اخلشوع يف الصالة واإلقبال عليها وإمتام ركوعها وسجودها قال اهللا تعاىل قد أفلح املؤمنون الذين هم يف 

 "اخلشوع يف القلب وأن ال تلتفت يف صالتك : " صالهتم خاشعون وروي عن علي ، أنه قال 
 "إذا قام يف الصالة كأنه عود " ، عن ابن الزبري ، أنه كان  وعن جماهد - ٦٤٣
وعن جماهد ، " ذاك اخلشوع يف الصالة : " وكان يقال : وحدث أن أبا بكر كان يفعل كذلك قال  - ٦٤٤

 خائفون: هو السكون فيها وعن احلسن ، قال :خاشعون قال 
 "يف الصالة اخلشوع يف القلب وإلباد البصر : " وعن قتادة ، قال  - ٦٤٥



وروينا عن ابن سريين ، عن أيب هريرة ، موصوال ومرسال دون ذكر أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه  - ٦٤٦
وكان حممد بن سريين حيب " إذا صلى رفع بصره إىل السماء فنزلت هذه اآلية فيما يظن ابن سريين " وسلم كان 

 أال يتجاوز بصره مصاله ، هذا هو احملفوظ مرسل
: نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن نصر ، قال : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ٦٤٧

قرئ على ابن وهب ، أخربك الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرمحن األعرج ، عن أيب هريرة ، أن رسول 
أبصارهم عند الدعاء يف الصالة إىل السماء أو لتختطفن لينتهني أقوام عن رفعهم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "أبصارهم 
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا أبو  - ٦٤٨

هللا سألت رسول اهللا صلى ا: األحوص ، عن األشعث يعين ابن سليم ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت 
 "هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد : " عليه وسلم عن التفات الرجل يف صالته ؟ ، فقال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن إسحاق ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، أنا ابن أيب مرمي ، أنا الليث  - ٦٤٩
ه ، معاذ صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن بن سعد ، عن زبان بن فايد ، أنسهل بن معاذ ، حدثه عن أبي

 "الضاحك يف الصالة وامللتفت واملتفقع أصابعه مبنزلة واحدة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن حممد بن حيىي ، نا أبو الوليد ، نا  - ٦٥٠
كنت عند عثمان فدعا بطهور ، : ق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، حدثين أيب ، عن أبيه ، قال إسحا
ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال 

 "وذلك الدهر كله وخشوعها وركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل يؤت كبرية 
وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ، نا أبو  - ٦٥١

صلى : حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : أسامة ، عن الوليد بن كثري ، قال 
يا فالن أال حتسن صالتك أال ينظر املصلى إذا صلى : " يوما مث انصرف ، فقال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 "كيف يصلي ، فإمنا يصلي لنفسه ، إين واهللا ألبصر من ورائي كما أبصر بني يدي 
عن أيب سعيد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه : عن أيب قتادة ، وقيل : وروينا عن أيب هريرة ، وقيل  - ٦٥٢
ال يتم ركوعها وال : " كيف يسرق صالته ؟ قال : قالوا " إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته " : قال 

 "سجودها 
من أحسن الصالةحيث يراه : " وروينا عن عبد اهللا بن مسعود ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٦٥٣

و عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن أخربنا أب" الناس وأسوأها حيث خيلو فتلك استهانة يستهني هبا ربه 
يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا حسني بن علي ، عن زائدة ، عن إبراهيم يعين اهلجري ، عن أيب األحوص 

 ، عن عبد اهللا ، فذكره
بن زيد ، عن أنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا محاد  - ٦٥٤

 "هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن التخصر يف الصالة : " أيوب ، عن ابن سريين ، عن أيب هريرة ، قال 
ورواه يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان ، عن حممد بن سريين ، إال أنه قال عن االختصار يف الصالة  - ٦٥٥
 "يده على خصره وهو يصلي يضع : " ما االختصار ؟ قال : قلنا هلشام : قال 
أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا بشر بن هالل ، نا عبد الوارث ، عن  - ٦٥٦



تلك صالة : " قال ابن عمر : سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يده قال : إمساعيل بن أمية ، قال 
 "املغضوب عليهم 

إذا توضأ أحدكم ، مث أتى املسجد فال : " بن عجرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وروينا عن كعب - ٦٥٧
 باب الرخصة يف صالة التطوع قائما وقاعدا ومومئا"يشبك بني أصابعه فإنه يف صالة 

ب ، نا أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقو: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي قاال  - ٦٥٨
ما رأيت رسول : " حممد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت 

فكان يقرأ : " قالت " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف شيء من الصالة يف ليل وهو قاعد حىت إذا دخل يف السن 
 هكذا رواه عروة بن الزبري ، عن عائشة" قيتها مث ركع السورة حىت إذا بقي منها ثالثون آية قام فقرأ ب

كان : سألت عائشة عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت : ويف رواية عبد اهللا بن شقيق قال  - ٦٥٩
يكثر الصالة قائما وقاعدا ، فإذا افتتح الصالة قائما يركع قائما ، وإذا افتتح " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن بالويه ، نا موسى بن احلسن بن عبادة ، نا عبد اهللا بن " قاعدا ركع قاعدا 
كما رواه عروة بن : بكر السهمي ، نا هشام بن حسان ، عن ابن سريين ، عن عبد اهللا بن شقيق ، فذكره ، قلت 

د الرمحن ، وعلقمة بن وقاص ، وعمرة بنت عبد الرمحن ، عن الزبري ، عن عائشة ، رواه أيضا أبو سلمة بن عب
 عائشة ، وكأهنكان يفعل كما رووا أحيانا وأحيانا كما رواه ابن شقيق وباهللا التوفيق

أخربنا حممد بن عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق  - ٦٦٠
املكتب ، عن عبد اهللا بن بريدة ، عن عمران بن حصني ، أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم  بن األزرق ، نا حسني

من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما : " عن صالة القاعد فقال 
 "فله نصف أجر القاعد 

 باب صالة التطوع يف السفر على الراحلة
نا أبو العباس حممد : عبد اهللا احلافظ ، وأبو بكر بن احلسن ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قالوا  أخربنا أبو - ٦٦١

قرئ على ابن وهب ، أخربك يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سامل بن : بن يعقوب ، نا حبر بن نصر ، قال 
يسبح على الراحلة قبل " هللا عليه وسلم كان رسول اهللا صلى ا: عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه عبد اهللا بن عمر ، قال 

 يسبح ، أراد به يتنفل: وقوله "أي وجه توجه ، ويوتر عليها غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة 
خيفض السجدتني من الركوع " ويف حديث جابر بن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكنه  - ٦٦٢

 "ويومئ إمياء 
 باب سجود التالوة

نا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ببغداد ، أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ، نا أ - ٦٦٣
يعقوب بن سفيان ، حدثين سعيد بن أيب مرمي ، نا نافع بن يزيد ، أخربين احلارث بن سعيد العتقي ، عن عبد اهللا بن 

أقرأه مخس عشرة سجدة يف " هللا صلى اهللا عليه وسلم منني ، من بين عبد كالل عن عمرو بن العاص ، أن رسول ا
 "القرآن منها ثالث يف املفصل وسورة احلج سجدتني 

سجدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إذا السماء انشقت ويف : " وروينا عن أيب هريرة ، أنه قال  - ٦٦٤
 ى اهللا عليه وسلم إىل املدينة بزمان، وإمنا أسلم أبو هريرة بعد ما حتول النيب صل" اقرأ باسم ربك 

وروينا عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعمار ، وأيب موسى ، وأيب الدرداء  - ٦٦٥



 "سجودهم يف احلج سجدتني " ، 
 "فضلت هذه السورة بسجدتني " قول عمر ، وابن عباس  - ٦٦٦
 احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب إمالء ، ثنا حبر بن نصر أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا - ٦٦٧

اخلوالين ، مبصر ، حدثين عبد اهللا بن وهب ، وأخربين عمرو بن احلارث ، عن سعيد بن أيب هالل ، عن عياض بن 
ا بلغ السجدة قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ص وهو على املنرب ، فلم: عبد اهللا بن سعد ، عن أيب سعيد ، قال 

نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة هتيأ الناس للسجود ، فقال رسول اهللا 
 فسجد وسجدوا" إمنا هي توبة نيب ولكن رأيتكم هتيأمت للسجود : " صلى اهللا عليه وسلم 

سجدة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم  وروينا عن عطاء بن يسار ، أن رجال قرأ آية من القرآن فيها - ٦٦٨
وروي ذلك من " كنت إماما فلو سجدت سجدت معك : " يسجد ومل يسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 
 وجه آخر موصوال وروي عن ابن مسعود ، من قوله

ا ، مث قرأ يوما وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه قرأ السجدة على املنرب يوم اجلمعة فنزل وسجد وسجدو - ٦٦٩
 "إن اهللا مل يكتبها علينا إال أن نشاء : " آخر فلم يسجد وقال 

قرأ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والنجم إذا هوى ومل يسجد " وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه  - ٦٧٠
إال رجلني أرادا سجد يف النجم ، وسجد الناس معه " وعن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٦٧١"

الشهرة فسجوده يدل على أهنا سجدة وتركه يدل على أنه ليس بواجب أو ألنه مل يسجد القارئ ، فلم يسجد هو 
 ، واهللا أعلم بالصواب" وتركه أمره بالسجود يدل على كونه غري واجب 

 باب سجود التالوة يف الصالة
طاهر حممد بن احلسن احملمد آبادي ، نا عثمان بن سعيد  أخربنا أبو اخلري جامع بن أمحد الوكيل ، أنا أبو - ٦٧٢

: مسعت أيب ، نا بكر بن عبد اهللا املزين ، عن أيب رافع ، قال : الدارمي ، نا مسدد ، نا املعتمر بن سليمان ، قال 
 سجدت هبا: ما هذه السجدة ؟ قال : ، قلت " فقرأ إذا السماء انشقت فسجد " صليت مع أيب هريرة العتمة ، 

 خلف أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم فال أزال أسجد هبا حىت ألقاه
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ناحممد بن عبد امللك ، نا يزيد بن هارون ،  - ٦٧٣

" ى اهللا عليه وسلم ومل أمسعه عن أيب جملز ، عن ابن عمر ، عن النيب صل: أنا سليمان التيمي ، عن أيب جملز ، قال 
سجد يف الركعة األوىل من صالة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة ، ورواه املعتمر بن سليمان ، عن أبيه 

 ، عن أيب جملز
 "فقرأ ب ص وسجد فيها " صليت مع عمر رضي اهللا عنه الصبح : وروينا عن أيب رافع ، قال  - ٦٧٤

 باب ما يقول يف سجود التالوة
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن أمحد بن إسحاق الفقيه ، أنا يوسف بن يعقوب ، نا حممد بن  - ٦٧٥

نا أبو داود ، نا ، أيب بكر ، نا مسدد ، نا إمساعيل بن إبراهيم وأخربنا أبو علي الروزباري ، أنا أبو بكر بن داسة 
كان رسول اهللا : أيب العالية ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  مسدد ، نا إمساعيل أنا خالد احلذاء ، عن رجل ، عن

سجد وجهي للذي خلقه وشق مسعه : " صلى اهللا عليه وسلم يف سجود القرآن بالليل يقول يف السجدة مرارا 
 "وبصره حبوله وقوته 

يقرأ علينا " سلم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وروينا عن العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال  - ٦٧٦



" رفع اليدين والتكبري لسجود التالوة " وروينا  - ٦٧٧"القرآن ، فإذا مر بالسجدة كرب وكربنا وسجد وسجدنا 
 عن احلسن ، وابن سريين

 "أهنما سلما يف السجدة تسليمة عن اليمني " وروينا عن أيب عبد الرمحن السلمي ، وأيب األحوص ،  - ٦٧٨
 لصالةباب سجود الشكر خارج ا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن أيب طالب ، أنا أبو عاصم ، أنا  - ٦٧٩
إذا أتاه أمر يسر " بكار بن عبد العزيز بن أيب بكرة ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان 

 "به خر ساجدا شكرا هللا 
ن الرباء بن عازب ، يف كتاب علي بن أيب طالب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسالم مهدان وروينا ع - ٦٨٠
 "قرأ كتابه خر ساجدا " فلما : قال 
سجود النيب صلى اهللا عليه وسلم للشكر يف مواضع وسجود أيب بكر ، وعمر ، وعلي رضي اهللا " وروينا  - ٦٨١

 باب سجود السهو" بعد صالة الفجر عنهم وسجود كعب بن مالك حني بشر بتوبة اهللا
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ، أنا محزة بن العباس بن الفضل ، نا عباس بن حممد بن حامت  - ٦٨٢

الدوري ، نا موسى بن داود ، نا سليمان بن بالل ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب سعيد اخلدري 
إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا فليطرح : " لى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا ص: ، قال 

الشك ولينب على ما استيقن ويسجد سجدتني وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان هي مخسا كانتا شفعا وإن صلى 
 "متام األربع كانتا ترغيما للشيطان 

فإن كانت صالته تامة كانت الركعة نافلة : " ه من الزيادة ورواه ابن عجالن ، عن زيد بن أسلم ، وفي - ٦٨٣
 "والسجدتان 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو النضر حممد بن يوسف الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ،  - ٦٨٤
عرج ، عن عبد اهللا بن وحدثين أبو بكري ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرمحن األ: فيما قرأ على مالك قال 

صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني من بعض الصلوات ، مث قام فلم جيلس ، : " مالك بن حبينة ، قال 
 "فقام الناس معه فلما قضى صالته وانتظرنا تسليمه كرب فسجد سجدتني وهو جالس قبل التسليم ، مث سلم 

ه هنض يف الركعتني فسبح القوم فجلس فلما فرغ سجد سجديت أن" وروينا عن النعمان بن بشري ،  - ٦٨٥
 رويناه يف حديث ابن حبينة" السهووهذا ألنه مل يستقم قائما فجلس فإن استقام قائما مل جيلس ملا 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ، نا  - ٦٨٦
، " صلى الظهر مخسا " احلكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اهللا ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  شعبة ، عن

: صليت مخسا ، فسجد سجدتني وهو جالس ، وقال مرة : قال " ما ذاك ؟ : " أزيد يف الصالة ؟ قال : فقيل له 
 ما سلموهذا ألنه مل يذكره قبل التسليم فسجدمها بعد : بعد ما فرغ ، قلت 

أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، نا عثمان بن  - ٦٨٧
وحدثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن داود بن احلصني ، . سعيد الدارمي ، نا حيىي بن بكري ، نا مالك ، ح 

صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة : مسعت أبا هريرة ، يقول : عن أيب سفيان ، موىل ابن أيب أمحد قال 
أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى : العصر فسلم يف الركعتني ، فقام ذو اليدين فقال 

 صلى اهللا عليه فأقبل رسول اهللا. قد كان بعض ذلك يا رسول اهللا : ، فقال " كل ذلك مل يكن : " اهللا عليه وسلم 



فأمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بقي من . نعم : فقالوا " أصدق ذو اليدين ؟ : " وسلم على الناس فقال 
قد ذهب مجاعة من أهل العلم إىل أن السهو إن كان : قلت . صالته مث سجد سجدتني بعد التسليم وهو جالس 
وكذلك إن كان زيادة متومهة حبديث أيب سعيد : ابن حبينة قلت  نقصانا منالصالة كان سجوده قبل التسليم حلديث

 اخلدري وإن كان زيادة متيقنة يف الصالة ، فإن سجوده بعد التسليم حبديث ذي اليدين
، ويف " أن السجود قبل التسليم آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " وذهب الزهري إىل  - ٦٨٨

لى أن كالم املخطئ ال يبطل الصالة ، ويف معناه كالم اجلاهل بتحرميه يف الصالة وكالم حديث ذي اليدين داللة ع
 الناسي للصالة

وأما احلديث الذي أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن شوذب الواسطي ، نا  - ٦٨٩
ن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اهللا ، قال أمحد بن راشد الكويف ، بواسط ، نا حممد بن فضيل ، عن األعمش ، ع

كنا نسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة فريد علينا ، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم : 
 "إن يف الصالة شغال : " يا رسول اهللا ، كنا نسلم عليك يف الصالة فترد علينا فقال : يرد علينا قلنا 

إن اهللا حيدث من أمره ما : " فقال : عاصم ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا ، يف هذا احلديث قال  ويف رواية - ٦٩٠
 فهذا يف كالم العمد وما ذكرنا يف كالم اخلطأ" يشاء ، وإن مما أحدث أال تكلموا يف الصالة 

نا أبو العباس حممد : اال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ، ق - ٦٩١
: بن يعقوب أنا العباس بن مزيد ، أخربين أيب ، نا األوزاعي ، حدثين حيىي بن أيب كثري ، عن ابن أيب ميمونة ، قال 

إنا : قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثين معاوية بن احلكم السلمي ، قال : حدثين عطاء بن يسار ، قال 
ذلك شيء جيدونه يف صدورهم فال : " ة فجاء اهللا باإلسالم وأنرجاال منا يتطريون ، قال كنا حديث عهد جباهلي

" قد كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق خطه فذاك : " يا رسول اهللا ، ورجال منا خيطون ، قال : قال " يصدهنم 
يرمحك اهللا ، : القوم ، فقلت وبينا أنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة إذ عطس رجل من : قال 

واثكل أمياه ، ما لكم تنظرون إيل فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما : فقلت : فحدقين القوم بأبصارهم قال 
رأيتهم يسكتونين لكين سكت ، فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاين فبأيب وأمي ملا رأيت معلما قبله 

إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من : " منه فواهللا ما ضربين وال قهرين وال سبين فقال وال بعده أحسن تعليما 
ويف هذا احلديث الصحيح داللة على أن كالم : ، قلت " كالم الناس ، وإمنا هي التسبيح والتكبري ، وتالوة القرآن 

اإلمام حيث مل يأمره بسجود السهو ، اجلاهل ال يبطل الصالة حيث مل يأمره باإلعادة ، وإن سهو املأموم يتحمله 
 وإن العمل القليل يف الصالة والنظر إىل غريه ال يبطل الصالة وال يقتضي سجود سهو حيث فعله القوم ، واهللا أعلم

 باب تنبيه اإلمام على السهو ومن فاته من صالته شيء
، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن مهام بن أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أمحد بن يوسف  - ٦٩٢

التسبيح للقوم ، والتصفيق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : منبه ، قال 
أنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن  - ٦٩٣"للنساء يف الصالة 

وقع بني األوس : ، مسع سهل بن سعد الساعدي ، وهو من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول أيب حازم 
واخلزرج كالم فتناول بعضهم بعضا فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فأتاهم فاحتبس فأذن بالل واحتبس 

وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم من  النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما احتبس أقام الصالة فتقدم أبو بكر فأم الناس
فتخلل الناس حىت انتهى إىل الصف الذي يلي أبا بكر فصفق الناس ، وكان أبو بكر ال يلتفت يف : جميئه ذلك قال 



الصالة فلما مسع التصفيق التفت ، فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأشار إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اثبت 
بو بكر رأسه إىل السماء ونكص القهقرى ، وتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى هبم فلما مكانك ، فرفع أ

ما كان اهللا لريى ابن أيب : ، فقال " ما منعك أن تثبت ؟ : " قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصالة قال 
ما لكم حني نابكم شيء : "  عليه وسلم قحافة بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال رسول اهللا صلى اهللا

 "يف صالتكم صفقتم إمنا هذا للنساء ، من نابه شيء يف صالته فليقل سبحان اهللا 
فرفع أبو بكر يديه فحمد اهللا على ما أمره به : " ورواه مالك بن أنس ، عن أيب حازم ، وقال يف احلديث  - ٦٩٤

تأخر أبو بكر رضي اهللا عنه حىت استوى يف الصف ، وتقدم رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك ، مث اس
 باب اإلشارة باليد يف الصالة"اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قرئ على ابن : أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن نصر ، قال  - ٦٩٥
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت عبد اهللا بن عمر ، قال  :أخربك هشام بن سعد ، عن نافع ، قال : وهب 

فقلت لبالل أو : وسلم إىل قباء فسمعت به األنصار فجاءوا يسلمون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
يشري : " كيف رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال : صهيب 

يقول هكذا وبسط كفه : مل يشك فيه وقال : فقلت لبالل : ورواه جعفر بن عون ، عن هشام ، وقال " بيده 
 وبسط جعفر كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إىل فوق

مررت على رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ورواه نابل صاحب العباء ، عن ابن عمر ، عن صهيب ، قال  - ٦٩٦
ورواه زيد بن أسلم حنو " بإصبعه : " حسبته قال : قال الراوي " إيل إشارة وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد 

إال أن الصحيح أنه أشار : قلت . كالمها صحيح بالل وصهيب : صهيب قال أبو عيسى : رواية نافع إال إنه قال 
رد عليه ، سلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فلم ي" وروي أيضا يف حديث جابر أنه  - ٦٩٧بيديه

 "وأومأ بيده 
 باب محل الصيب ووضعه يف الصالة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا السري بن خزمية ، نا عبد اهللا بن مسلمة  - ٦٩٨
رسول  ، عن مالك ، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن أيب قتادة األنصاري ، أن

يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أليب " اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان 
 "العاص بن أيب ربيعة بن عبد مشس ، وإذا سجد وضعها ، وإذا قام محلها 

 باب ما جاء يف قتل احلية والعقرب يف الصالة ومن خطا فيها خطوة أو خطوتني
و بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا علي بن املبارك ، أخربنا أب - ٦٩٩

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل األسودين : " عن حيىي بن أيب كثري ، عن ضمضم ، عن أيب هريرة ، قال 
كان الباب : " روة ، عن عائشة ، قالت وروينا عن برد ، عن الزهري ، عن ع - ٧٠٠"يف الصالة احلية والعقرب 

يف قبلة مسجدنا هذا فاستفتحت الباب فمشى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي حىت فتح الباب ، مث رجع 
، يعين مكانه أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو احلسن املصري ، نا أمحد بن عبيد بن ناصح ، عن علي " راجعا 

 تابعه بشر بن املفضل ، عن برد. سنان ، فذكره  بن عاصم ، عن برد بن
 باب دفع املار بني يدي املصلي

أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أبو موسى بن إمساعيل ، نا سليمان  - ٧٠١



سعيد ومسعته منه دخل أبو  أحدثك عما رأيت من أيب: قال أبو صاحل : يعين ابن املغرية ، عن محيد بن هالل ، قال 
إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره من : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : سعيد على مروان فقال 

 "الناس فأراد أحد أن جيتاز بني يديه فليدفع يف حنره ، فإن أيب فليقاتل فإمنا هو شيطان 
حديث أيب جهيم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  وقد روينا يف التشديد على املار بني يدي املصلى - ٧٠٢

ال : وقال أبو النضر " لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير بني يديه : " 
بن سعيد ، نا أربعني يوما أو شهرا أو سنة أخربنا أبو زكريا ، أنا أبو احلسني الطرائفي ، نا عثمان : أدري ، قال 

وحدثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن أيب النضر ، موىل عمر بن عبيد اهللا ، : حيىي بن بكري ، نا مالك ، ح قال 
عن بسر بن سعيد ، أن زيد بن خالد اجلهين ، أرسله إىل أيب جهيم يسأله ماذا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكر هذا احلديث: أبو جهيم  وسلم يف املار بني يدي املصلي قال
: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فإن مر إنسان بني يديه وهو يصلى فقد قال أبو ذر  - ٧٠٣

ند أكثر واملراد هبا ع" يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرحل املرأة واحلمار والكلب األسود 
 الفقهاء قطع اخلشوع فيها واإلقبال عليها

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل : " سئل ابن عباس عن ذلك ، فقال : وروينا عن عكرمة ، أنه قال  - ٧٠٤
فما يقطع هذا ولكنه يكره هذا مع ما روي عن عكرمة ، وغريه ، عن ابن عباس ، حيسبه راويه " الصاحل يرفعه 

وجيزي عنه إذا مروا بني يديه على قذفه حبجر ففي قول ابن : ث أيب ذر ويف آخره رواية عكرمة مرفوعا ، معىن حدي
 عباس مع روايته معىن ما روى أبو ذر ، داللة على أن املراد بالقطع ما ذكرنا

لزعفراين وأيضا فيما أخربنا عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد ا - ٧٠٥
" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت 
ورواه أبو بكر بن حفص ، عن عروة ، عن " يصليصالته من الليل وأنا معترضة بينه وبني القبلة كاعتراض اجلنازة 

 مث ذكرت هذا احلديث" املرأة واحلمار تقطع الصالة : " عائشة ، فذكر إنكارها على من قال 
وحدثنا أبو حممد بن يوسف ، أمالنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نضر ، نا سفيان بن عيينة ، عن  - ٧٠٦

جئت أنا ، والفضل بن عباس ، يوم عرفة ورسول : الزهري ، حدثه عبيد اهللا بن عبد اهللا ، مسع ابن عباس ، يقول 
يصلي بالناس وحنن على أتان لنا فمررنا ببعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل " ليه وسلم اهللا صلى اهللا ع

ورواه مالك بن أنس ، عن الزهري ، غري أنه قال مبىن إىل غري جدار قال " لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا 
فيه داللة على أن مرور احلمار بني يدي املصلي ال و: قلت . يعين واهللا أعلم إىل غري سترة : الشافعي رمحه اهللا 

 يفسد صالته وإن مل يكن بني يدي املصلي أو أمامه سترةباب يف سترة املصلي
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا بشر بن املفضل ، نا  - ٧٠٧

د بن حريث ، أنه مسع جده ، حيدث عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى إمساعيل بن أمية ، حدثين أبو عمرو بن حمم
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن مل جيد فلينصب عصا ، فإن مل تكن معه : " اهللا عليه وسلم قال 

عن جده ورواه الثوري ، عن إمساعيل ، عن أيب عمرو بن حريث ، " عصا فليخطط خطا ، مث ال يضره ما مر أمامه 
 ، عن أيب هريرة ، وقيل غري ذلك

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن هشام بن مالس الدمشقي ، نا  - ٧٠٨
حدثين عمي عبد امللك يعين ابن الربيع بن سربة ، عن أبيه ، عن جده ، عن : حرملة بن عبد العزيز اجلهين ، قال 



 "استتروا يف صالتكم ولو بسهم : " اهللا عليه وسلم قال  رسول اهللا صلى
إذا صلى أحدكم إىل سترة فليدن : " وروينا عن سهل بن أيب حثمة ، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٧٠٩

 "منها ال يقطع الشيطان عليه صالته 
ا وضع أحدكمبني يديه مثل مؤخرة إذ: " ويف حديث طلحة بن عبيد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٧١٠

 "فال يضره من مر من وراء ذلك " ويف رواية أخرى " الرحل فليصل وال يبايل من مير وراء ذلك 
 باب من يبزق وهو يصلي

أنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن  - ٧١١
إذا قام أحدكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال مهام بن منبه ، 

للصالة فال يبصق أمامه فإنه يناجي اهللا ما دام يف مصاله ، وال عن ميينه فإن عن ميينه ملكا ، ولكن يبصق عن مشاله 
 "أو حتت رجله فيدفنها 

ولكن عن يساره أو : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال يف احلديث ورواه أبو رافع ، عن أيب هريرة ،  - ٧١٢
 "حتت قدمه اليسرى وإن مل يقدر فليبزق يف ناحية ثوبه ، مث لريد ثوبه بعضه ببعض 

البزاق يف املسجد خطيئة وكفارهتا : " ويف حديث أنس بن مالك ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٧١٣
بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، أنا شعبة ، عن قتادة ، أخربنا أبو " دفنها 

 عن أنس بن مالك ، فذكرهباب الساعات اليت تكره فيها صالة التطوع
رسي أخربنا احلاكم أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفا - ٧١٤

، نا يعقوب بن سفيان الفارسي ، نا أبو توبة الربيع بن نافع ، نا حممد بن املهاجر ، عن العباس بن سامل ، عن أيب 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أول ما بعث وهو مبكة : سالم ، عن أيب أمامة ، عن عمرو بن عبسة ، قال 

اهللا أرسلك : قلت " رسول اهللا : " وما نيب ؟ قال : قلت " ا نيب أن: " ما أنت ؟ قال : وهو حينئذ مستخف فقلت 
نعم : قلت " بأن تعبد اهللا وتكسر األديان واألوثان وتوصل األرحام : " مبا أرسلك ؟ قال : قلت " نعم : " ؟ قال 

لقد : يقول يعين أبا بكر وبالال ، فكان عمرو " عبد وحر : " فمن يتبعك على هذا ؟ قال : ما أرسلك به ، قلت 
ال ، ولكن احلق : " قال . أتبعك يا رسول اهللا : فأسلمت ، قلت : رأيتين وأنا ربع اإلسالم أو رابع اإلسالم قال 
فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خربه وخروجه حىت أقبلت رفقة : قال " بقومك فإذا أخربت أين قد خرجت فاتبعين 
: خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة قلت  قد: من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن اخلرب فقالوا 

نعم ، أنت الرجل الذي : " أتعرفين يا رسول اهللا ؟ قال : فارحتلت حىت أتيته قلت : قال . نعم : وقد أتاها ؟ قالوا 
فسل عما : " قال . يا رسول اهللا ، علمين مما علمك اهللا وأمجل : فجعلت أجتسس خلوته فلما خال قلت " أتاين مبكة 

جوف الليل اآلخر ، فصل ما شئت فإن الصالة مشهودة مكتوبة حىت : " أي الليل أمسع ؟ قال : قلت " شئت 
تصلي الصبح مث أقصر حىت تطلع الشمس فترتفع قيد رمح أو رحمني فإهنا تطلع بني قرين شيطان ويصلي هلا الكفار ، 

عدل الرمح ظله مث أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبواهبا فإذا مث صل ما شئت فإن الصالة مشهودة مكتوبة حىت ي
زالت الشمس فصل ما شئت فإن الصالة مشهودة مكتوبة حىت تصلي العصر ، مث أقصر حىت تغرب الشمس فإهنا 
تغرب الشمس بني قرين شيطان ويصلي هلا الكفار ، وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت 

، مث إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ، مث إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من أناملك 
خطاياك من مناخرك ، مث إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك مث إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك 



من أطراف شعرك مث إذا غسلت رجليك خرجتخطاياك من رجليك ، فإن ثبت يف جملسك كان لك حظك من 
ذكرت ربك ومحدته وركعت ركعتني مقبال عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك وضوئك وإن قمت و

واهللا لقد كربت سين ودنا أجلي وإين : يا عمرو اعلم ما تقول أو إنك تقول أمرا عظيما ، قال : قلت : قال " أمك 
حدثته ولكين مسعته أكثر من لغين عن الكذب ولو مل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال مرة أو مرتني ما 

ذلك هكذا حدثين أبو سالم ، عن أيب أمامة ، إال أن أخطئ شيئا أو أزيده فأستغفر اهللا وأتوب إليه وهذا أيضا 
حديث صحيح رواه شداد بن عبد اهللا أبو عمار ، وحيىي بن أيب كثري ، عن أيب أمامة ، عن عمرو بن عبسة عن النيب 

 ه املضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجهصلى اهللا عليه وسلم وذكر في
وروينا النهي عن الصالة يف هذه األوقات الثالث عن عقبة بن عامر ، وغريه ، عن النيب صلى اهللا عليه  - ٧١٥
حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني تقوم الظهرية حىت متيل ، وحني تصفر الشمس للغروب حىت " وسلم 
 "تغرب 
نهي عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ، وعن الصالة بعد العصر حىت تغرب ال" وروينا يف  - ٧١٦

 عن عمر بن اخلطاب ، وعن مجاعة ، من الصحابة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" الشمس 
ال يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع : " وروينا عن ابن عمر ، وعائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٧١٧

وهذا النهي خمصوص ببعض الصلوات دون بعض فكل صالة هلا سبب جيوز فعلها يف هذه " عند غروهباالشمس وال 
األوقات وجيوز التنفل بالصالة يوم اجلمعة ملن حضر اجلمعة حىت خيرج اإلمام وجيوز ركعتا الطواف مبكة يف هذه 

 األوقات
ب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا أبو نعيم ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقو - ٧١٨

من : " نا مهام بن حيىي ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : وأبو الوليد ، ومسلم ، قالوا 
 ، مث قرأ قتادة وأقم الصالة لذكري ورواه أبو عوانة ، عن" نسي صالة فليصلها إذا ذكرها وال كفارة هلا إال ذلك 

 "من نسي صالة أو نام عنها : " قتادة ، وقال يف احلديث 
ليس يف النوم تفريط إمنا التفريط على من مل يصل : " يف حديث أيب قتادة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٧١٩

" الصالة حىت جييء وقت األخرى ، فإذا كان ذلك فليصلها حني يستيقظ ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها 
نا أبو بكر القطان ، نا إبراهيم بن احلارث ، نا حيىي بن أيب : أخربنا أبو طاهر الفقيه ، وأبو حممد بن يوسف ، قاال 

أخربنا أبو علي  - ٧٢٠بكري ، نا سليمان بن املغرية ، حدثين ثابت البناين ، عن عبد اهللا بن رباح ، فذكره
، نا أمحد بن صاحل ، نا عبد اهللا بن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث  الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود

، عن بكري بن األشج ، عن كريب ، موىل ابن عباس فذكر قصته يف الركعتني بعد العصر وخروجه فيها إىل أم سلمة 
فلما : ها قالت وإخبارها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالته الركعتني بعد العصر وإنقاذها إليه يف مسألته عن

يا بنت أيب أمية سألت عن الركعتني بعد العصر إنه أتى ناس من عبد القيس باإلسالم من قومهم : " انصرف قال 
، وقد مضى حديث قيس يف قضاء ركعيت الفجر بعد الفريضة " فشغلوين عن الركعتني بعد الظهر فهما هاتان 

 وسكوت النيب صلى اهللا عليه وسلم
احلسن ، علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ، نا عثمان بن أمحد الدقاق ، نا عبد الكرمي بن  أخربنا أبو - ٧٢١

اهليثم ، نا إبراهيم بن مهدي ، نا حسان الكرماين ، نا ليث ، عن جماهد ، عن أيب اخلليل ، عن أيب قتادة ، عن النيب 
" معة ألن جهنم تسجر كل يوم إال يوم اجلمعة كره أن يصلي نصف النهار إال يوم اجل" صلى اهللا عليه وسلم أنه 



 وروي يف ذلك عن أيب هريرة ، وأيب سعيد مرفوعا ورخص يف ذلك احلسن ، وطاوس ، ومكحول
يف الترغيب يف التبكري إىل " وروينا عن أيب هريرة ، وأيب سعيد وغريمها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٧٢٢

 "م من غري استثناء وقت االستواء ويف ذلك كالداللة على جوازها يوم اجلمعة اجلمعة ويف الصالة حىت خيرج اإلما
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا أبو بكر بن  - ٧٢٣

بن مطعم ، عن النيب صلى اهللا عليه أيب شيبة ، نا سفيان بن عيينة ، عن أيب الزبري ، عن عبد اهللا بن باباه ، عن جبري 
 "يا بين عبد مناف ، ال متنعوا أحدا طاف هبذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو هنار : " وسلم قال 

يا بين عبد مناف : " ورواه الشافعي ، عن سفيان ، بإسناده هذا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٧٢٤
نا أبو : فذكره أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا " ئا فال مينعن أحدا من ويل منكم من أمر الناس شي

 العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، فذكره
أهنم صلوا ركعيت الطواف بعضهم بعد " وروينا عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبري ، وأيب الدرداء  - ٧٢٥

 "شمس ، وبعضهم بعد العصر قبل أن تغرب الشمس صالة الصبح قبل أن تطلع ال
 "طافا بعد العصر وصليا " وعن احلسن ، واحلسني رضي اهللا ، عنهما أهنما  - ٧٢٦
إذا طلع " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن ابن عمر ، عن حفصة ، أهنا قالت : قلت  - ٧٢٧

وينا عن يسار ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ور - ٧٢٨"الفجر ال يصلي إال ركعتني خفيفتني 
واملعىن يف ختفيفهما واالقتصار عليهما لكي يبادر إىل " ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعيت الفجر : " وسلم قال 

 أداء الفرض يف أول الوقت ، واهللا أعلم 

 كتاب فضائل القرأن

 تهباب الترغيب يف تعلم القرآن وتعليمه وتالو
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ، نا أبو إمساعيل الترمذي ، نا أبو نعيم ، نا  - ٧٢٩

قال رسول اهللا صلى اهللا : سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن عثمان بن عفان ، قال 
 "مه أفضلكم من تعلم القرآن وعل: " عليه وسلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا حيىي بن آدم  - ٧٣٠
، نا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سعد بن عبيدة ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن عثمان بن عفان رضي اهللا 

ذلك : قال أبو عبد الرمحن السلمي " ريكم من تعلم القرآن وعلمه خ: " عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 أجلسين هذا اجمللس وكان يقرئ

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، نا حممد بن إمساعيل السلمي ، نا  - ٧٣١
الل ، عن حممد بن عجالن ، عن أيب أيوب بن سليمان بن بالل ، حدثنا أبو بكر بن أيب أويس ، عن سليمان بن ب

إن هذا القرآن مأدبة اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إسحاق ، عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا ، قال 
فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن هو حبل اهللا والنور املبني والشفاء النافع عصمة من متسك به ، وجناة 

يعوج فيقوم وال يزيغ فيستعتب وال تنقضي عجائبه وال خيلق من كثرة الرد فاتلوه ، فإن اهللا عز وجل  من تبعه ال
وكذلك رواه " يأجركم عي تالوته بكل حرف عشر حسنات أما إىن ال أقول امل ولكن ألفوالم وميم ثالثون حسنة 

واه إبراهيم بن طهمان ، وجعفر بن عون صاحل بن عمر ، عن حيىي بن عثمان ، عن أيب إسحاق إبراهيم اهلجري ، ور



 ، عن إبراهيم ، موقوفا على عبد اهللا بن مسعود
أنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق البزاز ببغداد ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق  - ٧٣٢

مسعت أيب : ي بن رباح ، يقول الفاكهي ، نا أبو حيىي بن أيب مسرة ، نا عبد اهللا بن يزيد املقري ، نا موسى بن عل
أيكم : " خرج إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف الصفة فقال : مسعت عقبة بن عامر ، يقول : يقول 

حيب أن يغدو إىل بطحان أو إىل العقيق فيأيت كل يوم بناقتني كوماوين زهراوين فيأخذمها يف غري إمث باهللا وال قطيعة 
فألن يغدو أحدكم إىل املسجد فيتعلم آيتني من كتاب اهللا : " يا رسول اهللا ، حنب ذلك ، قال  كلنا: قال " رحم ؟ 

 "خري له من ناقتني وثالث خري من ثالث وأربع خري من أربع ومن أعدادهن من اإلبل 
مويه أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حم - ٧٣٣

مسعت زرارة بن أوىف ، : العسكري ، نا جعفر بن حممد القالنسي ، نا آدم بن أيب إياس ، نا شعبة ، نا قتادة ، قال 
مثل الذي يقرأ القرآن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حيدث عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت 

أخربنا أبو  - ٧٣٤"ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران  وهو حافظ مثل السفرة الكرام الربرة ، والذي يقرؤه
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ، نا : عبد اهللا احلافظ ، وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال 

ا القرآن تعاهدو: " أبو أسامة ، عن يزيد ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "فوالذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتا من اإلبل يف عقلها 

نا أبو العباس ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا زيد بن احلباب ، : وأخربنا أبو عبد اهللا ، وأبو سعيد ، قاال  - ٧٣٥
: " اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى: مسعت عقبة بن عامر ، يقول : مسعت أيب يقول : نا موسى بن علي ، قال 

 "تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه ، فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفصيا من املخاض يف العقل 
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ هبمدان ، نا إبراهيم بن احلسني ، نا  - ٧٣٦

قال رسول اهللا : بن أيب سعيد املقربي ، عن أيب هريرة ، قال أبو مصعب ، نا عمر بن طلحة الليثي ، عن سعيد 
من تعلم القرآن يف شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه ومن تعلمه يف كربه وهو يتفلت منه : " صلى اهللا عليه وسلم 

 "فال يتركه فله أجره مرتني 
محد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أ - ٧٣٧

كتب معاوية إىل عبد الرمحن بن شبل أن : ، أنا معمر ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن زيد بن سالم ، عن جده ، قال 
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فجمعهم فقال . علم الناس ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

باب "موا القرآن فإذا علمتموه فال تغلوا فيه ، وال جتفوا عنه ، وال تأكلوا به ، وال تستكثروا به تعل: " وسلم يقول 
 ختصيص فاحتة الكتاب بالذكر

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ، نا مالك بن حيىي ، نا يزيد بن هارون  - ٧٣٨
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا عبد : عبد اهللا احلافظ ، وحممد بن موسى ، قاال ، أنا ابن أيب ذئب ، وأخربنا أبو 

الرمحن بن عبد الرمحن بن الفضل اهلامشي ، نا آدم بن أيب إياس ، نا ابن أيب ذئب ، نا سعيد املقربي ، عن أيب هريرة 
: " ويف رواية يزيد " ين والقرآن العظيم أم القرآن هي السبع املثا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سليمان بن علي املوصلي ، نا علي بن حرب " فاحتة الكتاب 
 املوصلي ، نا إسحاق بن عبد الواحد القرشي

إسحاق بن عبد الواحد املوصلي ، وأخربنا أبو احلسن بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، نا متتام ، نا  - ٧٣٩



قال : نا املعاىف بن عمران ، عن عبد احلميد بن جعفر ، عن نوح بن أيب بالل ، عن املقربي ، عن أيب هريرة ، قال 
احلمد هللا رب العاملني لسبع آيات أوالهن بسم اهللا الرمحن الرحيم ، وهي السبع : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لفظ حديث أيب عبد اهللا غري أنه سقط من إسناده عبد احلميد بن جعفر " حتة الكتاب وأم القرآن املثاين وهي فا
 وذكره ابن عبدان وهو الصحيح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا علي بن عبد  - ٧٤٠
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال  احلميد املعين ، نا سليمان بن املغرية

أال أخربك بأفضل : " مسري فنزل رجل من أصحابه فمشى إىل جانبه فالتفت إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
ال رسول اهللا ق: وروينا يف حديث أيب بن كعب قال  - ٧٤١فتال عليه احلمد هللا رب العاملني: قال " القرآن ؟ 

أال أعلمك بسورة ما أنزلت يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف القرآن مثلها ؟ : " صلى اهللا عليه وسلم 
، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " إين ألرجو أال خترج من ذلك الباب حىت تعلمها : " بلى ، قال : قلت " 

ده فجعلت أتباطأ كراهية أن خيرج قبل أن خيربين هبا فلما دنوت من الباب قلت وقمت معه فجعل حيدثين ويدي يف ي
: فقرأت فاحتة الكتاب ، فقال " كيف تقرأ إذا قمت إىل الصالة ؟ : " يا رسول اهللا ، السورة اليت وعدتين ، فقال : 
" لقرآن العظيم الذي أعطيت هي هي وهي السبع املثاين اليت قال اهللا عز وجل ولقد آتيناك سبعا من املثاين وا" 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ، قال 
حدثين عبد احلميد بن جعفر ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن أيب بن كعب ، فذكره : 

حديث أيب سعيد بن املعلى ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمباب يف فضل القرآن وختصيص  وروينا بعض معناه يف
 سورة البقرة وآل عمران بالذكر

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه ، أنا احلسني بن احلسن بن أيوب الطوسي ، أنا أبو حامت الرازي ،  - ٧٤٢
مسعت أبا : احلبشي ، عن أخيه ، زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم ، قال نا أبو توبة ، نا معاوية بن سالم بن أيب سالم 

اقرءوا القرآن فإنه جييء يوم القيامة شفيعا ألصحابه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أمامة الباهلي ، يقول 
كأهنما غيايتان أو كأهنما فرقان  اقرءوا البقرة ، وآل عمران ، فإهنما الزهراوان يأتيان يوم القيامة كأهنما غمامتان أو

" من طري صواف حتاجان عن صاحبهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال يستطيعها البطلة 
 البطلة السحرة: قال معاوية 

بر ، ال جتعلوا بيوتكم مقا: " وروينا يف حديث أيب هريرة وغريه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٧٤٣
 "فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 

 باب ختصيص آية الكرسي بالذكر
حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو حامد بن الصرييف ، نا عبد الرمحن بن بشر بن  - ٧٤٤

الرزاق ، أنا سفيان ، عن سعيد اجلريري ، نا عبد : احلكم ، وأمحد بن األزهر بن منيع ، وأمحد بن يوسف ، قالوا 
أي آية يف كتاب : " عن أبيالسليل ، عن عبد اهللا بن رباح ، عن أيب بن كعب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأله 

آية الكرسي ، فقال النيب صلى اهللا : فرددها مرارا ، مث قال أيب : اهللا ورسوله أعلم ، قال : قال أيب " اهللا أعظم ؟ 
 "ليهنك العلم أبا املنذر ، إن هلا لسانا وشفتني تقدس امللك عند ساق العرش : " يه وسلم عل

 باب ختصيص خواتيم سورة البقرة بالذكر
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ، نا حيىي بن جعفر ، أنا أبو املنذر إمساعيل  - ٧٤٥



مسعت الزبري بن عدي ، يذكر عن طلحة بن مصرف اليامي ، عن مرة ، عن : ، قال بن عمر ، نا مالك بن مغول 
ملا أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتهى إىل سدرة املنتهى ، وهي يف السماء : عبد اهللا بن مسعود ، قال 

ط من فوقها فيقبض منها ، السابعة أو السادسة إليها ينتهي ما عرج به من حتتها فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما هب
فأعطي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثا : فراش من ذهب ، قال : قال " إذ يغشى السدرة ما يغشى : " قال 

أعطي الصلوات اخلمس وأعطي خواتيم سورة البقرة ، وغفر ملن مل يشرك باهللا من أمته شيئا املقحمات أخربنا أبو 
 أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيانعلي بن شاذان البغدادي ، هبا ، 

نا احلسن بن ربيع : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا حممد بن أمحد بنالنضر ، قاال  - ٧٤٦
بينما : ، أنا أبو األحوص ، عن عمار بن رزيق ، عن عبد اهللا بن عيسى ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 

: " يل عليه السالم جالس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ مسع نقيضا من فوقه فرفع رأسه إىل السماء فقال جرب
" فإن هذا امللك قد نزل ما نزل إىل األرض قط : إن هذا الباب من السماء قد فتح ما فتح قط فنزل منه ملك قال 

يا حممد أبشر بنورين أوتيتهما مل يؤهتما نيب : عليه وقال  فجاء امللك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلم: قال 
 فاحتة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة مل يقرأ حرف منها إال أوتيته لفظ حديث أيب عبد اهللا

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا حاجب بن أمحد الطوسي ، نا حممد بن محاد األبيوردي ، نا وكيع ، عن سفيان  - ٧٤٧
ملا نزلت وإن تبدوا ما يف : مسعت سعيد بن جبري ، حيدث عن ابن عباس ، قال : سليمان ، قال  ، عن آدم بن

دخل قلوهبم منها شيء مل يدخلهم من شيء فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا قال 
ن يف قلوهبم فأنزل اهللا عز وجل آمن الرسول مبا فألقى اهللا عز وجل اإلميا: قال " قولوا قد مسعنا وأطعنا وسلمنا : " 

أنزل إليه من ربه اآلية ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو 
ا ما قد فعلت ربنا وال حتملن: قد فعلت ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على الذين من قبلنا قال : أخطأنا قال 

قد فعلتباب ختصيص : ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين قال 
 السبع الطوال بالذكر

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا  - ٧٤٨
أعطيت مكان : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : املليح ، عن واثلة بن األسقع ، قال  عمران ، عن قتادة ، عن أيب

حيتمل أن يكون املراد بالسبع يف : قلت " التوراة السبع ومكان الزبور املئني ومكان اإلجنيل املثاين وفضلت باملفصل 
ملثاين فاحتة الكتاب ألهنا تثىن يف كل ركعة هذا احلديث السبع الطوال ، وباملئني كل سورة بلغت مائة آية فصاعدا وا

 وقيل هي كل سورة دون املئني وفوق املفصل كأن املئني جعلت مبادئ واليت تليها مثاين
من أخذ : " وروينا عن حبيب بن هند ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٧٤٩

هن يف قول سعيد بن جبري ، البقرة ، وآل عمران ، والنساء واملائدة ، و -يعين السبع الطوال  -" السبع فهو حرب 
 ، واألنعام ، واألعراف ، ويونس

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق  - ٧٥٠
يب فديك ، عن عمر بن طلحة ، عن نافع بن الصغاين ، نا أبو بكر الساملي ، وهو أمحد بن حممد بن سامل ، نا ابن أ

نزلت سورة األنعام ومعها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مالك أيب سهيل ، عن أنس بن مالك ، قال 
موكب من املالئكة سد ما بني اخلافقني هلم زجل بالتسبيح واألرض هبم ترتج ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 ثالث مرات" لعظيم سبحان اللهالعظيم سبحان اهللا ا: " 



 باب ختصيص سورة الكهف بالذكر
أنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، وأبو القاسم احلسن بن حممد بن  - ٧٥١

د بن هارون ، نا مهام نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا يزي: حبيب من أصله قالوا 
بن حيىي ، عن قتادة ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن معدان بن أيب طلحة ، عن أيب الدرداء ، عن النيب صلى اهللا عليه 

 "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال : " وسلم قال 
الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور من قرأ سورة : " وروينا عن أيب سعيد اخلدري ، موقوفا ومرفوعا  - ٧٥٢

 "ما بينه وبني البيت العتيق 
 باب ختصيص سورة امللك بالذكر

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا حممد بن أمحد بن دلويه ، نا أمحد بن حفص بن  - ٧٥٣
، عن قتادة ، عن العباس اجلشمي ، عن أيب هريرة حدثين أيب ، حدثين إبراهيم بن طهمان ، نا شعبة : عبد اهللا ، قال 

زاد فيه " سورة يف القرآن ثالثون آية شفعت لصاحبها حىت غفر له : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 
هي املانعة من : " وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال يف سورة امللك  - ٧٥٤تبارك الذي بيده امللك: غريه عن شعبة 

 "اب القرب عذ
 باب ختصيص سورة اإلخالص بالذكر

نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال  - ٧٥٥
وحدثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرمحن بن : عثمان بن سعيد ، نا حيىي بن بكري ، عن مالك ، قال 

هللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة ، عن أبيه ، عن أيب سعيد اخلدري ، أن رجال ، مسع رجال يقول قل هو اهللا عبد ا
أحد يرددها ، فلما أصبح جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقللها ، وقال 

 "الذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن و: " القعنيب يقاهلا ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إهنا صفة الرمحن فأنا أحب : وروينا عن عائشة ، يف الرجل الذي كان يكثر قراءة قل هو اهللا أحد ، وقال  - ٧٥٦

 "أخربوه أن اهللا حيبه : " أن أقرأ هبا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ، أنا احلسن بن علي بن زياد ، نا ابن وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ن - ٧٥٧

أيب أويس ، حدثين أخي ، عنسليمان بن بالل ، عن عبيد اهللا ، عن ثابت ، عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 
اهللا ، فقال رسول أحبها يا رسول : قال الرجل " مل تلزم قراءة قل هو اهللا أحد : " صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل 

 اجلزء اخلامس"فإن حبها أدخلك اجلنة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 باب ختصيص سوريت املعوذتني بالذكر
أنا أبو ذر حممد بن أيب احلسني بن أيب القاسم املذكر ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، نا إبراهيم  - ٧٥٨

يد ، نا إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس بن أيب حازم ، عن عقبة بن عامر بن عبد اهللا السعدي ، نا حممد بن عب
 "لقد أنزلت علي الليلة آيات مل أر مثلهن ؛ املعوذتني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اجلهين ، قال 

: " فقال يل : قال وروينا عن القاسم ، موىل معاوية ، عن عقبة بن عامر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٧٥٩
فعلمين قل أعوذ برب الفلق ، و قل أعوذ برب الناس ، مث صلى هبا " يا عقبة ، أال أعلمك خري سورتني قرئتا ؟ 

صالة الصبح وقد ذكرنا يف كتاب فضائل القرآن ما ورد يف األخبار واآلثار من ختصيص سور أخر بالذكر وسائر ما 
 رجع إليها إن شاء اهللا تعاىلورد فيما ذكرنا من أراد الوقوف عليها 



 باب يف ترتيل القرآن وحتسني الصوت به قال اهللا عز وجل ورتل القرآن ترتيال
أقل : رتل القرآن ترتيال بعضه على إثر بعض وقال الشافعي رمحه اهللا " ورتل القرآن ترتيال " قال جماهد  - ٧٦٠

 الترتيل ترك العجلة يف القرآن عن اإلبانة
 "أهنا نعتت قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم حرفا حرفا " ن أم سلمة ، وروينا ع - ٧٦١
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، نا علي بن احلسن بن أيب عيسى ، نا  - ٧٦٢

يف كانت قراءة رسول سئل أنس بن مالك ك: نا قتادة ، قال : عمرو بن عاصم الكاليب ، نا مهام ، وجرير ، قاال 
 "كانت مدا ، مث قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم وميد الرمحن وميد الرحيم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 

أنا أبو سعيد ، هو ابن األعرايب مبكة ، نا : حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، إمالء ، قال  - ٧٦٣
مسعت عبد اهللا بن مغفل ، : ابة بن سوار ، أنا شعبة ، نا معاوية بن قرة ، قال احلسن بن حممد الزعفراين ، نا شب

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على بعري يقرأ سورة الفتح فرجع فيها ، مث قرأ : يقول 
أن جيتمع الناس لرجعت لوال : " معاوية بن قرة حيكي قراءة ابن مغفل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرجع وقال 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد  - ٧٦٤"كما رجع ابن مغفل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الصفار ، نا عباس بن الفضل ، عن إبراهيم بن محزة ، نا ابن أيب حازم ، عن يزيد بن اهلاد ، عن حممد بن إبراهيم ، 

ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب حسن : " مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، 
 "الصوت بالقرآن جيهر به 

ما أذن اهللا لشيء كإذنه لنيب : " ورواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ،  - ٧٦٥
 ه لنيب يتغىن بالقرآنفقال أبو عبيد يعين ما استمع اهللا لشيء كاستماع" يتغىن بالقرآن 

 "ليس منا من مل يتغن بالقرآن : " ورواه أبو عاصم عن ابن جريج ، عن الزهري ،  - ٧٦٦
وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عبد  - ٧٦٧

مسعت أبا : قال عبيد اهللا بن أيب يزيد : أيب مليكة ، يقول مسعت ابن : األعلى بن محاد ، نا عبد اجلبار بن رود ، قال 
يا : ، قلت البن أيب مليكة " ليس منا من مل يتغن بالقرآن : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : لبابة ، يقول 

العمري ، أخربنا الشريف أبو الفتح  - ٧٦٨حيسنه ما استطاع: أبا حممد ، أرأيت إذا مل يكن حسن الصوت ؟ قال 
أنا أبو العباس أمحد بن حممد بن أيب سعيد الكرخي مبكة ، نا أبو احلسن علي بن أيب غسان بالبصرة ، نا زكريا 

قال ابن عيينة يف حديث النيب صلى اهللا : مسعت الشافعي ، يقول : الساجي ، نا جعفر بن أمحد ، عن أيب ثور ، قال 
حنن أعلم هبذا لو أراد النيب صلى اهللا : وهو يستغين به قال الشافعي "  ليس منا من مل يتغن بالقرآن: " عليه وسلم 

ليس منا من مل يتغن بالقرآن علمنا أنه : " ليس منا من مل يستغن بالقرآن ، فلما قال : عليه وسلم االستغناء به لقال 
 "التغين به 
مسعت الربيع بن سليمان ، : قوب يقول مسعت أبا العباس حممد بن يع: مسعت أبا عبد اهللا احلافظ ، يقول  - ٧٦٩
 معناه يقرؤه حدرا وحتزينا" ليس منا من مل يتغن بالقرآن : " مسعت الشافعي ، يقول : يقول 
أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق ، أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ، نا حيىي بن أيب  - ٧٧٠

مالك بن مغول ، عن عبد اهللا بن بريدة بن حصيب ، عن أبيه ، أن رسول اهللا صلى  طالب ، أنا زيد بن احلباب ، نا
لقد أعطي هذا مزمارا من مزامري : " وإذا هو يقرأ يف جانب املسجد : أليب موسى األشعري : اهللا عليه وسلم قال 

 "آل داود 



لو علمت أن : " وسى ، فقال فحدثت به أبا م: قال : ورواه ابن عيينة ، عن مالك بن مغول ، وزاد  - ٧٧١
 "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمع قراءيت حلربهتا حتبريا 

أخربنا أبو احلسن علي بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، نا حممد بن سليمان الباغندي ، نا أبو نعيم ،  - ٧٧٢
يقال له اقرأ ورتل : " اهللا عليه وسلم قال نا سفيان ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى 

 "كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلكعند آخر آية تقرؤها 
يقال لصاحب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ورواه حيىي القطان ، عن سفيان ، بإسناده قال  - ٧٧٣

بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا حيىي ،  أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر" اقرأ وارق ورتل : القرآن 
 فذكره
أنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن  - ٧٧٤

عبد اهللا ، أنا وكيع ، عن األعمش ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرمحن بن عوسجة ، عن الرباء بن عازب ، 
ورواه شعبة ، عن طلحة بن مصرف ، " زينوا القرآن بأصواتكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :قال 

 وكنت نسيت هذه الكلمة حىت ذكرنيها الضحاك بن مزاحم: قال عبد الرمحن : وزاد 
 بن موسى ، نا شيبان أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس احملبويب ، نا سعيد بن مسعود ، نا عبيد اهللا - ٧٧٥

وأحسبين أنا قد مسعته من : ، عن حيىي ، هو ابن أيب كثري ، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ، عن أيب سلمة ، قال 
: ، قلت " اقرإ القرآن يف شهر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب سلمة ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

إين : قلت " فاقرأه يف مخس عشرة : " إين أجد قوة ، قال : ، قلت " فاقرأه يف عشرين ليلة : " قال . إين أجد قوة 
ورواه " فاقرأه يف سبع وال تزد علىذلك : " إين أجد قوة ، قال : ، قلت " فاقرأه يف عشر : " أجد قوة ، قال 

ويف حديث يزيد بن عبد " يف ثالث اقرإ القرآن " فما زال حىت قال : جماهد ، عن عبد اهللا بن عمرو ، وزاد قال 
مل يفقه من قرأ القرآن يف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا بن الشخري ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

 "أقل من ثالث 
 باب ال حيمل املصحف إال طاهر وال يقرأ القرآن جنب

، أنا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ، نا  أخربنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب - ٧٧٦
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : " إمساعيل بن علية ، عن أيوب السختياين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 

بن ، ويف الكتاب الذي كتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمرو " يسافر بالقرآن إىل أرض العدو خمافة أن يناله العدو 
 وروي ذلك أيضا عن سامل بن عبد اهللا ، عن أبيه ، مرفوعا" وال ميس القرآن إالطاهر : " حزم 
: ، قال " لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات : " وروينا عن سلمان الفارسي ، أنه قضى حاجته فقيل له  - ٧٧٧

 ث يقرأه من ظهر قلبه ، وال ميس املصحفإين لست أمسه إمنا ال ميسه إال املطهرون فقرأ علينا شيئا ، وهذا يف احملد
مل يكن حيجزه عن القرآن شيء ليس " وأما اجلنب فقد روينا عن علي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٧٧٨

 "اجلنابة 
 "يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب " وروينا عن عمر ، أنه  - ٧٧٩
 "اجلنب ال يقرأ وال حرفا " وعن علي ، يف  - ٧٨٠
أنا إمساعيل الصفار ، أنا احلسن بن : خربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان ، يف آخرين قالوا وأ - ٧٨١

عرفة ، نا إمساعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



اعيل وليس بالقوي فيما يروى عن غري أهل الشام تفرد به إمس" ال يقرأ اجلنب وال احلائض شيئا من القرآن : " قال 
 على طريق االختصار" أنزل القرآن على سبعة أحرف : " واهللا أعلمباب ما جاء يف قوله 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا  - ٧٨٢
 بن عبد اهللا بن عتبة ، عن ابن عباس رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه معمر ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا

فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدين حىت  -يعين القرآن على حرف  -أقرأين جربيل عليه السالم : " وسلم قال 
" . حالل وال حرام وإمنا هذه األحرف يف األمر الواحد ليس خيتلف يف : " قال الزهري " انتهى إىل سبعة أحرف 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عبد احلميد الصغاين ، نا إسحاق بن إبراهيم الدبري 
 ، أنا عبد الرزاق ، فذكره بإسناد مثله

بن سالم فذهب أبو عبيد القاسم . وقد اختلف أهل العلم يف معىن هذه احلروف اليت أنزل عليها القرآن  - ٧٨٣
إىل ما أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ، أنا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، 

وليس معناه أن يكون يف احلرف . سبعة أحرف يعين سبع لغات من لغات العرب : " قوله : قال أبو عبيد : قال 
هذه اللغات السبع متفرقة يف القرآن فبعضه أنزل بلغة : كن نقول ول. الواحد سبعة أوجه هذا ما مل نسمع به قط 

قريش وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة أهل اليمن وكذلك سائر اللغات ومعانيها يف هذا كله 
 ومما يبني لك ذلك قول ابن مسعود" واحدة 
إين قد مسعت القراءة : " عن عبد اهللا قال  حدثين أبو معاوية عن األعمش عنأيب وائل ،: قال أبو عبيد  - ٧٨٤

وكذلك قال : قال أبو عبيد " . هلم ، وتعال : وإمنا هو كقول أحدكم . فوجدهتم متقاربني ، فاقرءوا كما علمتم 
إن كانت إال : ( هلم وتعال وأقبل ، مث فسره ابن سريين وقال يف قراءة ابن مسعود : ابن سريين إمنا هو كقولك 

ويف قراءتنا صيحة واحدة واملعىن فيهما واحد وعلى هذا سائر اللغات أخربنا حبديث ابن مسعود أبو ) زقية واحدة 
عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا ابن منري ، عن األعمش ، عن 

 شقيق ، عن عبد اهللا ، فذكره
اق ، نا أبو بكر بن دارم ، بالكوفة ، ثنا أمحد بن موسى بن إسحاق ، ثنا وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسح - ٧٨٥

نزل القرآن : " عبيد يعيش ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن هشام ، عن ابن سريين ، عن عبيدة ، عن عبد اهللا ، قال 
وأقبل ، : ، ورواه سفيان ، وشعبة ، عن األعمش ، وزاد فيه " أعجل أسرع : على سبعة أحرف فهو كقولك 

: " وذهب مجاعة من أهل العلم منهم من املتأخرين أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية إىل أن املراد بذلك أن يقول 
ما هو من أسامي الرب عز وجل فال بأس أن يقول أحدمها " مسيعا بصريا " ، " غفورا رحيما " ، " عليما حكيما 

 آية عذاب بآية رمحة ، واحتج من قال هذا مبا بدل اآلخر ما مل خيتم آية رمحة بآية عذاب ، أو
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو بدر ، نا  - ٧٨٦

أنزل القرآن على سبعة : " حممد بن عمرو ، نا أبو سلمة ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "ا حكيما غفورا رحيما أحرفعليم
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو بكر أمحد بن احلسن ، قاال  - ٧٨٧

إمساعيل بن إسحاق القاضي ، نا إمساعيل بن أيب أويس ، حدثين أخي ، ح وأخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي 
بكر حممد بن أمحد بن خنب ، نا أبو إمساعيل الترمذي ، نا أيوب ، عن سليمان بن بن عبد اخلالق املؤذن ، نا أبو 

إن هذا : " بالل ، عن حممد بن عجالن ، عن املقربي ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



 "ذاب برمحة القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا وال حرج ولكن ال ختتموا ذكر رمحة بعذاب وال ذكر ع
أنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين ، نا  - ٧٨٨

قرأت آية وقرأ : عفان ، نا مهام ، نا قتادة ، حدثين حيىي بن يعمر ، عن سليمان بن صرد ، عن أيب بن كعب ، قال 
قال ابن " بلى : " أمل تقرئين آية كذا وكذا ؟ قال : يب صلى اهللا عليه وسلم فقلت ابن مسعود قراءة خالفها فأتينا الن

: ما كالنا أحسن وال أمجل قال : ، فقلت " بلى ، كالكما حمسن جممل : " أمل تقرئنيها كذا وكذا ؟ قال : مسعود 
فقال امللك الذي معي  يا أيب ، إين أقرئت القرآن فقيل يل أعلى حرف أم على حرفني ؟: " فضرب صدري وقال 
على ثالثة ، فقلت : على حرفني أم ثالثة ؟ ، فقال امللك الذي معي : على حرفني ، فقيل يل : على حرفني ، فقلت 

غفور رحيم ، عليم حكيم ، مسيع عليم ، عزيز : ليس فيها إال شاف كاف قلت : ثالثة حىت بلغ سبعة أحرف قال : 
 "برمحة أو رمحة بعذاب  حكيم حنو هذا ما مل خيتم آية عذاب

أنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه ، أنا أبو طاهر بن احلسن احملمداباذي ، نا إبراهيم بن عبد اهللا  - ٧٨٩
 السعدي ، أنا يزيد بن

هارون ، أنا محيد الطويل ، عن أنس بن مالك ، أن رجال كان يكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة 
، وآل عمران ، وكان الرجل إذا قرأ البقرة ، وآل عمران جد فيهما فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ميلي عليه 

اكتب كيف شئت وميلي عليه : " أكتب عليما حكيما فيقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : غفورا رحيما فيقول 
فارتد : قال " اكتب كيف شئت : " ليه وسلم أكتب مسيعا بصريا فيقول النيب صلى اهللا ع: عليما حكيما فيقول 

أنا أعلمكم حملمد ، إن كنت ألكتب كيف شئت فمات ذلك : ذلك الرجل عن اإلسالم وحلق باملشركني وقال 
فحدثين أبو طلحة أنه أتى األرض اليت : قال أنس " إن األرض ال تقبله : " الرجل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 دفناه مرارا فلم تقبله األرض: ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا : ذا ، فقال أبو طلحة مات فيها فوجده منبو
وحيتمل أنه إمنا جاز قراءة بعضها بدل بعض ألن كل ذلك منزل ، : " ورواه أيضا ثابت ، عن أنس ، قلت  - ٧٩٠

ء من ذلك ألن النيب فإذا أبدل بعضها ببعض فكأنه قرأ من ههنا ومن ههنا وكل قرآن وأطلق للكاتب كتابة ما شا
صلى اهللا عليه وسلم كان يعرض عليه القرآن يف كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتني 

فكان االعتبار مبا يقع عليه القراء عند إكمال الدين ، وتناهي الفرائض فكان ال يبايل مبا يكتب قبل العرض من اسم 
قرت القراءة على ما اجتمعت عليه الصحابة وأثبتوه يف املصاحف على اللغات من أمساء اهللا مكان اسم ، فلما است

اليت قرءوه عليها صار ذلك إماما يقتدى به ال جيوز مفارقته بالقصد إال أن يزل احلفظ فيبدل امسا باسم من غري قصد 
 .شاء اهللا تعاىل  انتهى هذا اجلزء من الكتاب ويليه كتاب اجلنائز إن" فال حيرج ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

 
 السنن الصغري للبيهقي: الكتاب ١

 كتاب اجلنائز
 باب تلقني املريض إذا حضره املوت وما يستحب قراءته عنده وما يصنع هو ويقول ؟

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، أنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن النصر آبادي ، نا حممد بن  - ٧٩١
عبد الرمحن بن مهدي ، عن سليمان بن بالل ، عن عمارة بن غزية ، عن حيىي بن عمارة ، عن أيب حيىي الذهلي ، نا 

 "ال إله إال اهللا : لقنوا موتاكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعيد اخلدري ، قال 



اق الصغاين ، نا أبو إسحاق أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسح - ٧٩٢
: الطالقاين ، نا ابن املبارك ، عن سليمان التيمي ، عن أيب عثمان غري النهدي ، عن أبيه ، عن معقل بن يسار ، قال 

 "يعين سورة يس  -اقرءوها على موتاكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مسعت رسول اهللا صلى : ره املوت دعا بثياجبدد وقال ويذكر عن أيب سعيد اخلدري ، أنه ملا حض: قلت  - ٧٩٣

 "إن امليت يبعث يف ثيابه اليت ميوت فيها : " اهللا عليه وسلم يقول 
 "أنه أوصى أن يوجه إىل القبلة ملا احتضر : " وعن الرباء بن معرور  - ٧٩٤
ن عبد اهللا بن عبد احلكم ، حدثين وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد ب - ٧٩٥

أيب ، وشعيب بن الليث بن سعد ، عن الليث ، عن يزيد بن اهلاد ، عن موسى بن سرجس ، عن القاسم ، عن 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ميوت وعنده قدح به ماء ، يدخل يده يف القدح ، مث ميسح : عائشة ، قالت 

 "لهم أعين على سكرة املوت ال: " وجهه باملاء ، مث يقول 
 باب إغماض عينيه وتسجيته بثوب

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، أنا معاوية  - ٧٩٦
،  بن عمرو ، عن أيب إسحاق الفزاري ، عن خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن أم سلمة

إن الروح إذا : " دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره ، فأغمضه ، مث قال : قالت 
ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون : " فضج ناس من أهله فقال " قبض تبعه البصر 

املهديني ، واخلفه يف عقبه يف الغابرين ، واغفر لنا وله يا رب  اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف: " مث قال " 
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو بكر  - ٧٩٧"العاملني ، اللهم افسح له يف قربه ، ونور له فيه 

، عن أيب سلمة ،  حممد بن احلسني القطان ، نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري
 "سجي يف ثوب حربة : " عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فلما فرغ من جهاز رسول اهللا : " وروينا عن حسني بن عبد اهللا ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال  - ٧٩٨
 "صلى اهللا عليه وسلم ، وضع على سريره يف بيته 

ضعوا : " مات موىل أنس بن مالك ، عند مغيب الشمس ، فقال أنس : قال وروينا عن عبد اهللا بن آدم ،  - ٧٩٩
 "على بطنه حديدة 

وروينا يف حديث حصني بن وحوح ، أن طلحة بن الرباء حني حضره املوت قال النيب صلى اهللا عليه  - ٨٠٠
 "عجلوه ، فإنه ال ينبغي جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله : " وسلم 

 باب غسل امليت
أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ، نا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٨٠١

أن رسوالهللا صلى اهللا عليه وسلم : إبراهيم العبدي ، نا ابن بكري ، نا مالك بن أنس ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه 
 وهذا مرسل" غسل يف قميص " ، 

ملا أرادوا غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ألقى اهللا عليهم : أهنا قالت : وينا عن عائشة وقد ر - ٨٠٢
اغسلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعليه ثيابه ، : " السنة فقال قائل من ناحية البيت ما يدرون من هو 

و عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن أخربنا أب" فغسلوه وعليه قميصه يصبون املاء عليه ويدلكونه من فوقه 
يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا يونس بن بكري ، عن ابن إسحاق ، حدثين حيىي بن عباد ، عن أبيه ، عن عائشة 



 فذكره ورواه أيضا ابن بريدة ، عن أبيه
اهللا عليه وسلم ، وعليه  غسل رسول اهللا صلى: " وروي عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل ، أن عليا  - ٨٠٣

 "قميص ، وبيد علي خرقة يتبع هبا حتت القميص 
ال تربز فخذك ، وال تنظر إىل فخذ حي وال : " قال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن علي ، قال  - ٨٠٤
 "ميت 
ون من امليت فلم أر غسلت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فذهبت أنظر ما يك: وروينا عن علي ، أنه قال  - ٨٠٥

 "شيئا ، وكان طيبا حيا وميتا 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أناإمساعيل بن قتيبة ، نا حيىي بن حيىي ، نا هشيم ،  - ٨٠٦

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أمرها أن تغسل : عن خالد احلذاء ، عن حفصة بنت سريين ، عن أم عطية 
 "ابدئي مبيامنها ومواضع الوضوء : " ابنته قال هلا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا روح بن  - ٨٠٧
توفيت إحدى بنات النيب صلى اهللا : عبادة ، نا هشام ، عن حفصة بنت سريين ، عن أم عطية األنصارية ، أهنا قالت 

اغسلنها مباء وسدر واغسلنها وترا ثالثا ، أو مخسا أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك : " ليه وسلم ، فأتانا فقال ع
فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه : قالت " واجعلن يف اآلخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغنت فآذنين 

وروينا عن " أسها ثالثة قرون ، مث ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها فضفرنا ر: قالت أم عطية " أشعرهنا إياه : " فقال 
 حممد بن سريين أنه كان يأخذ الغسل من أم عطية يغسل بالسدر مرتني ، والثالثة باملاء والكافور

 "أنه غسل امرأته حني ماتت : " وروينا عن ابن مسعود  - ٨٠٨
أوصت أن يغسلها : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وروينا عن أمساء بنت عميس ، أن فاطمة بنت رسو - ٨٠٩

وروينا عن أمساء بنت عميس ، أهنا غسلت زوجها أبا بكر  - ٨١٠"زوجها علي بن أيب طالب ، فغسلها هو وأمساء 
 "أوصى بذلك أبو بكر : ، وقيل 
والذي روي " ليس عليكم يف ميتكم غسل إذا غسلتموه : " وروينا عن ابن عباس ، مرفوعا ، وموقوفا  - ٨١١

 فيه مرفوعا خبالف ذلك مل يثبت رفعه ، وإمنا هو قول أيب هريرة
إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم : " وروينا عن مكحول ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال  - ٨١٢

 "مل جيد املاء امرأة غريها والرجل مع النساء ، ليس معهن رجل غريه فإهنما يتيممان ويدفنان ، ومها مبنزلة من 
وروينا عن ابن املسيب ، مثل األول ، وعن احلسن ، وعطاء " أهنا ترمس يف ثياهبا : " وروي عن ابن عمر  - ٨١٣

 ، مثل الثاين
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا عباس بن عبد  - ٨١٤

عبد الرمحن املقري ، نا سعيد بن أيب أيوب ، حدثين شرحبيل بن شريك ، عن علي بن رباح  اهللا الترقفي ، نا أبو
من غسل مسلما فكتم عليه : " مسعت أبا رافع ، حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : اللخمي ، قال 

يوم القيامة ، ومن كفنه كساه  غفر اهللا له أربعني مرة ، ومن حفر له فأجنه أجرى عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إىل
 باب التكفني والتحنيط"اهللا يوم القيامة من سندس وإستربق اجلنة 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أبو الدرداء هاشم بن يعلى األنصاري  - ٨١٥
أن رسول اهللا : " عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، نا إمساعيل بن أيب أويس ، حدثين مالك وهو خاله ، عن هشام بن 



هذا هو الصحيح والذي روي " صلى اهللا عليه وسلم ، كفن يف ثالثة أثواب سحولية ليس فيها قميص وال عمامة 
 لف فيهما مث نزعا عنه: أنه صلى اهللا عليه وسلم ، كفن يف احللة وهي ثوبان ويف قميص ، مل يثبت وقد قالت عائشة 

ديث خباب بن األرت يف قصة مصعب بن عمري قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إال منرة ويف ح - ٨١٦
، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجاله ، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا 

 "ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من اإلذخر : " عليه وسلم 
نا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا زهري أخرب - ٨١٧

حدثين نوح بن حكيم الثقفي ، وكان : بن حرب ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا أيب ، عن ابن إسحاق ، قال 
ته أم حبيبة بنت أيب سفيان زوج النيب صلى قارئا للقرآن ، عن رجل من بين عروة بن مسعود يقال له داود قد ولد

كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : " اهللا عليه وسلم ، عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت 
وسلم ، عند وفاهتا ، فكان أول ما أعطانا احلقاء ، مث الدرع ، مث اخلمار ، مث امللحفة ، مث أدرجت بعد يف الثوب 

 "ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا : الت اآلخر ، ق
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري ، أنا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد آبادي  - ٨١٨

لزبري ، أنه مسع جابر بن عبد اهللا ، عن ، نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، حدثين أبو ا
النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أنه خطب يوما وذكر رجال من أصحابه قبض وكفن يف كفن غري طائل وقرب ليال فزجر 

النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقرب بالليل حىت يصلى عليه إال أن يضطر اإلنسان إىل ذلك ، وقال النيب صلى اهللا 
 "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه : " عليه وسلم 

وهذا فيمن مل يدع القصد فيه ، فإن ترك القصد فيه فقد روينا عن علي بن أيب طالب ، عن النيب : قلت  - ٨١٩
 "ال تغالوا يف الكفن ، فإنه يسلب سلبا سريعا : " أنه خطب يوما وقال : صلى اهللا عليه وسلم 

ا أبو بكر بن إسحاق ، نا حممد بن أيوب ، أنا إبراهيم بن موسى ، نا محيد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أن - ٨٢٠
كان عند علي مسك : بن عبد الرمحن الرؤاسي ، نا احلسن بن صاحل ، عن هارون بن سعيد ، عن أيب وائل ، قال 

 "هو فضل حنوط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " وقال علي : وأوصى أن حينط به قال 
وإذا عقد الكفن : يوضع الكافور على مواضع السجود ، قلت : " عن ابن مسعود ، أنه قال  وروي - ٨٢١

 "خوف االنتشار حله إذا وضعه يف قربه 
باب محل "أنه ملا وضع نعيم بن مسعود يف القرب نزع األخلة بفيه : " وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٨٢٢
 اجلنازة
ل بن حممد بن جعفر احلفار ببغداد ، أنا احلسني بن حيىي بن عياش القطان ، نا أمحد بن أخربنا أبو الفتح هال - ٨٢٣

: " املقدام ، نا فضيل بن عياض ، عن منصور ، عن عبيد بن نسطاس ، عن أيب عبيدة ، عن عبد اهللا بن مسعود ، 
 "إذا اتبعت اجلنازة فخذ جبوانبها فإنه من السنة ، فإن شئت تطوعت بعد أو تركت 

أنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن  - ٨٢٤
رأيت سعد بن أيب وقاص يف جنازة عبد الرمحن بن عوف قائما بني العمودين : " سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال 

، وابن عمر ، وأيب هريرة ، وروينا احلمل " املقدمني ، واضعا السرير على كاهله  بني العمودين عن عمر وعثمان 
 وابن الزبري

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ، أنا  - ٨٢٥



ة ، عن النيب احلسن بن حممد الزعفراين ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هرير
أسرعوا باجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه ، وإن تكن سوى ذلك فشر : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

لقد : اإلسراع باجلنازة قد روي عن أيب هريرة ، وأيب سعيد وعن أيب بكرة ، أنه قال : قلت " تضعونه عن رقابكم 
 لنكاد أن نرمل هبا رمال: وفريواية أخرى . ل رمال رأيتنا وحنن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم نرم

 "ما دون اخلبب : " سألناه عن السري ، باجلنازة ؟ فقال : وعن ابن مسعود ، مرفوعا قال  - ٨٢٦
 "عليكم بالقصد يف املشي جبنائزكم : " وروينا عن أيب موسى ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٨٢٧
فيحتمل أن يكون " إذا انطلقتم جبنازيت فأسرعوا يب املشي : " ، أنه أوصى ، فقال  وروينا عن أيب موسى - ٨٢٨

 يف كراهة شدة اإلسراع هبا ، واهللا أعلم -إن ثبت  -املراد مبا روي مرفوعا 
حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ،  - ٨٢٩

نا : نا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، نا عبد الرمحن بن بشر ، وحيىي بن الربيع املكي ، قاال ح وأخرب
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأبا : سفيان ، عن الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه قال 

عن عمر ، وعثمان ، واحلسن بن علي ، وأيب هريرة ، وروي من وجه آخر " بكر ، وعمر ، ميشون أمام اجلنازة 
 وابن الزبري

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين ،  - ٨٣٠
بلغ به النيب صلى نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة ، ي

 "إذا رأيتم اجلنازة فقوموا حىت ختلفكم أو توضع : " اهللا عليه وسلم قال 
قوموا هلا فإنكم : " وروينا يف ، حديث عبد اهللا بن عمرو يف جنازة الكافر فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٨٣١

 ، حديث أيب موسى ، وأنس معناهوروي يف " لستم تقومون هلا ، إمنا تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس 
ويف حديث أيب سعيد ، وأيب " إن للموت فزعا ، فإذا رأيتم جنازة فقوموا : " وروي يف حديث جابر  - ٨٣٢

 هريرة وأنس معناه
 "إن املوت فزع ، فإذا رأيتم جنازة فقوموا : " وروي يف حديث جابر  - ٨٣٣
حىت : " زاد أبو هريرة يف حديثه " بعها فال يقعد حىت توضع فمن ت: " ويف حديث أيب سعيد ، وأيب هريرة  - ٨٣٤

مر جبنازة : " وروي عن احلسن بن علي ، أنه قال  - ٨٣٥واألول أصح" يف اللحد : " وقيل " توضع باألرض 
 "يهودي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان على طريقها فقام حني طلعت كراهية أن تعلو على رأسه 

كان يقوم يف اجلنائز ، مث جلس : " وينا عن علي بن أيب طالب ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ور - ٨٣٦
 "بعد 
وروى أسامة بن زيد الليثي ، أن حممد بن عمرو بن علقمة ، حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ،  - ٨٣٧

قام رسول اهللا صلى اهللا عليه : " لب ، قال عن نافع بن جبري ، عن مسعود بن احلكم الزرقي ، عن علي بن أيب طا
أخربنا أبو زكريا بن أيب " وسلم ، مع اجلنائز حىت توضع ، وقام الناس معه ، مث قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود 

 فذكره -إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، نا حبر بن نصر ، أخربين أسامة بن زيد الليثي 
وروينا عن أيب " ال تتبعن اجلنازة بصوت وال نار : " لنيب صلى اهللا عليه وسلم وروينا عن أيب هريرة ، عن ا - ٨٣٨

موسى ، أنه أوصى حني حضره املوت أن ال يتبع مبجمر ، وأوصت به عائشة ، وعبادة بن الصامت ، وأبو هريرة ، 
أهنا صنعت : " يس وروينا يف النعش ، للنساء عن أمساء بنت عم - ٨٣٩وأبو سعيد اخلدري ، وأمساء بنت أيب بكر



 "ذلك لفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 باب الصالة على اجلنازة

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ٨٤٠
عباس ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا عبد اهللا بن الشافعي ، أنا مالك ، ح أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو ال

يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه ، وخرج هبم إىل املصلى ، وصفهم وكرب أربع تكبريات : " 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، صلى على قرب وكرب عليه أربعا : " ن عباس ، ويزيد بن ثابت وروينا عن اب - ٨٤١

" 
 "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان يكرب أربعا : " وعن ابن أيب أوىف  - ٨٤٢
ا يكربون كانو: " حدثين عامر بن شقيق األسدي ، عن أيب وائل ، قال : وروينا عن سفيان الثوري ، قال  - ٨٤٣

وأربعا ، فجمع عمر بن اخلطاب رضي : على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعا ومخسا وستا ، أظنه قال 
اهللا عنه أصحاب رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ، فأخرب كل رجل مبا رأى فجمعهم عمر بن اخلطاب ، على أربع 

، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أسيد بن عاصم ، نا أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ " تكبريات كأطول الصالة 
 احلسني بن حفص ، عن سفيان فذكره

كل ذلك قد كان ، أربعا ومخسا ، فاجتمعنا على أربع : " وروينا عن ابن املسيب ، عن عمر ، قال  - ٨٤٤
 "تكبريات على اجلنازة 

عفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا رزين أنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن ج - ٨٤٥
صلى ابن عمر على زيد بن عمر ، وأمه أم كلثوم بنت علي ، فجعل الرجل مما : " بياع الرمان ، عن الشعيب ، قال 

 "يلي اإلمام واملرأة من خلفه ، فصلى عليهما ، فكرب أربعا وخلفه ابن احلنفية ، واحلسني بن علي ، وابن عباس 
أنه كان إذا صلى على جنازة رفع يديه يف أول التكبرية ، مث يضع يده : " وروينا عن أيب هريرة ، مرفوعا  - ٨٤٦

 وهو مما تفرد به يزيد بن سنان" اليمىن على يده اليسرى 
أنه كان إذا صلى على جنازة رفع يديه يف أول التكبرية ، مث يضع يده اليمىن على : " وروي عن ابن عمر  - ٨٤٧
 "ه اليسرى ، وهو مما تفرد به يزيد بن يد

 "يرفع يديه على كل تكبرية من تكبري اجلنائز " أنه كان : " وروي عن ابن عمر  - ٨٤٨
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا  - ٨٤٩

صليت خلف ابن عباس : ن إبراهيم ، عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف ، قال حممد بن كثري ، نا سفيان ، عن سعد ب
يا أبا : على جنازة ، وأنا يومئذ شاب ، فسمعته يقرأ عليها بفاحتة الكتاب فلما صليت جئت فأخذت بيده قلت 

حدثين  :ورواه شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال " سنةوحق : هذا حق وسنة ، أو قال : " العباس ما هذا ؟ قال 
صليت خلف ابن عباس ، أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن : طلحة بن عبد اهللا قال 

 حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة فذكره
وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مطرف  - ٨٥٠
زن ، عن معمر ، عن الزهري ، أنا أبو أمامة بن سهل ، أنه أخربه رجل ، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه بن ما

أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام ، مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل سرا يف نفسه : " وسلم 



ء للجنازة يف التكبريات ، وال يقرأ يف شيء منهن مث يسلم ، مث يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم وخيلص الدعا
حدثين حممد الفهري ، عن الضحاك بن قيس ، : وأنا مطرف ، عن معمر ، عن الزهري ، قال : قال " سرا يف نفسه 

ري ، أنه قال مثل قول أيب أمامة وروينا عن احلجاج بن أيب منيع ، عن جده عبيد اهللا بن أيب زياد الرصايف ، عن الزه
عن أيب أمامة ، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مبعىن رواية مطرف ، وتابعهما يونس بن يزيد 

األيلي ، عن الزهري ، عن أيب أمامة ، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف التكبريات ويف الصالة 
يضا عن الزهري ، عن حممد بن سويد ، عن الضحاك بن قيس على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويف الدعاء ورواه أ

، عن حبيب بن مسلمة وروينا عن عبادة بن الصامت ، يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلموروينا عن ابن 
 مسعود ، وسهل بن حنيف ، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص ، وغريهم ، يف قراءة الفاحتة

طاهر العنربي ، أنا جدي حيىي بن منصور القاضي ، نا أمحد بن سلمة ، نا إسحاق  أخربنا أبو صاحل بن أيب - ٨٥١
بن إبراهيم ، أنا عيسى بن يونس ، أنا أبو محزة احلمصي ، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري ، عن أبيه ، عن عوف 

اللهم : " عليها قال  صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنازة ، ففهمت من صالته: بن مالك ، قال 
اغفر له وارمحه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع عليه مدخله ، واغسله مباء ثلج أو برد ونقه من اخلطايا كما 

ينقى الثوب األبيض من الدنس ، اللهم أبدله دارا خريا من داره ، وزوجا خريا من زوجه ، وأهال خريا من أهله ، 
 فتمنيت أن أكون أنا امليت: ال عوف ق" وقه فتنة القرب وعذاب النار 

نا أبو العباس هو : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال  - ٨٥٢
األصم ، نا سعيد بن عثمان التنوخي ، نا بشر بن بكر ، حدثين األوزاعي ، حدثين حيىي بن أيب كثري ، حدثين أبو 

أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يقول يف الصالة : حدثين أيب :  عبد األشهل قال إبراهيم رجل من بين
 "اللهم اغفر ألولنا وآخرنا ، وحينا وميتنا ، وغائبنا وشاهدنا ، وذكرنا وأنثانا ، وصغرينا وكبرينا : " على امليت 

ومن : " عبد الرمحن ، هبذا احلديث قال وحدثين حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة بن : قال األوزاعي  - ٨٥٣
 "أحييته منا فأحيه على اإلسالم ، ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان 

اللهم : " ورواه شعيب بن إسحاق ، عن األوزاعي ، عن حيىي ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، وزاد فيه  - ٨٥٤
اهللا احلافظ ، ثنا أبو بكر بن أيب دارم احلافظ ، نا عبد اهللا  أخربنا أبو عبد - ٨٥٥"ال حترمنا أجره ، وال تضلنا بعده 

أن رسول اهللا : " بن غنام بن حفص بن غياث ، حدثين أيب ، عن أبيه ، عن أيب العنبس ، عن أبيه ، عن أيب هريرة 
عن علي ،  وروينا التسليمة الواحدة ،" صلى اهللا عليه وسلم ، صلى على جنازة فكرب عليها أربعا ، وسلم تسليمة 

 وابن عمر ، وابن عباس ومجاعة
 "أنه سلم عن ميينه ومشاله : " ورويناه عن ابن أيب أوىف  - ٨٥٦
 "التسليم على اجلنازة ، مثل التسليم يف الصالة : " وروينا عن ابن مسعود ، مرفوعا يف  - ٨٥٧
صلى اهللا عليه وسلم ، على  أنه صلى مع رسول اهللا: " وروينا يف احلديث الثابت عن مسرة بن جندب  - ٨٥٨

 "جنازة امرأة ماتت وهي نفساء ، فقام للصالة عليها وسطها 
أنه صلى على رجل فقام عند رأس الرجل وصلى على املرأة ، فقام قريبا من وسط : " وعن أنس بن مالك  - ٨٥٩

 ة على القرب وعلى الغائبويف رواية أخرى عند عجيزهتا وعزاه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلمباب الصال" السرير 
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسني احلافظ ، نا  - ٨٦٠

حدثين أيب ، حدثين إبراهيم بن طهمان ، عن أيب حصني ، عن الشعيب ، عن ابن : أمحد بن حفص بن عبد اهللا ، قال 



 "ليه وسلم ، صلى على قرب بعد ما دفن أن النيب صلى اهللا ع: عباس 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين  - ٨٦١
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق البصري مبصر ، نا وهب بن جرير ، نا شعبة ، عن : قالوا 

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قرب منبوذ ، : " أيب خالد ، عن الشعيب ، عن ابن عباس ، قال إمساعيل بن 
 "فصلى عليه وصلينا عليه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن أيب طالب ، أنا عبد الوهاب بن  - ٨٦٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ملا بلغه : طاء ، عن جابر بن عبد اهللا عطاء ، أنا سعيد ، عن قتادة ، عن ع

فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال " صلوا على أخ لكم مات بغري بالدكم : " موت النجاشي قال 
 ةوكان اسم النجاشي أصحم: وكنت يف الصف الثاين أو الثالث ، قال : قال جابر " ، وصفنا صفوفا 

 باب الصالة على اجلنازة يف املسجد
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ، نا احلميدي ، نا عبد  - ٨٦٣

أهنا أمرت بسعد : " العزيز بن حممد ، عن عبد الواحد بن محزة ، أراه عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري ، عن عائشة 
ما أسرع ما نسي الناس ما : أن مير به ، يف املسجد لتصلي عليه ، فأنكر ذلك الناس ، فقالت عائشة  بن أيب وقاص

 "صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، على سهيل ابن البيضاء إال يف املسجد 
يه وسلم ، واهللا لقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عل: " ورواه أبو سلمة بن عبد الرمحن ، عن عائشة ، قالت  - ٨٦٤

 "على ابين بيضاء يف املسجد سهيل وأخيه 
 "أن عمر ، صلي عليه يف املسجد : " وروينا عن ابن عمر ،  - ٨٦٥
وحديث صاحل موىل التوأمة ، عن أيب هريرة ، مرفوعا " أن أبا بكر ، صلي عليه يف املسجد : " وعن عروة  - ٨٦٦

 د به صاحل ، وكان قد تغري يف آخر عمرهتفر" من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له : " 
 باب السنة يف اللحد

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا جعفر بن حممد ، وإمساعيل بن قتيبة ،  - ٨٦٧
عن إمساعيل نا حيىي بن حيىي ، أنا عبد اهللا بن جعفر املسوري ، : وحممد بن حجاج ، وحممد بن عبد السالم ، قالوا 

أحلدوا يل حلدا ، وانصبوا :" بن حممد ، عن عامر بن سعد ، أن سعد بن أيب وقاص ، قال يف مرضه الذي هلك فيه 
 "علي اللنب نصبا كما صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 "اللحد لنا ، والشق لغرينا : " وروينا عن ابن عباس ، وجرير بن عبد اهللا ، مرفوعا  - ٨٦٨
" ويف رواية " احفروا وأوسعوا وأحسنوا : " ويف حديث هشام بن عامر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٨٦٩

 "وأعمقوا 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة ، : وروينا عن كليب ، عن رجل من األنصار قال  - ٨٧٠

 "قبل الرأس ، أوسع من قبل الرجلني أوسع من : " فجلس على حفري القرب وجعل يومئ إىل احلفار 
 باب السنة يف سل امليت من قبل رجل القرب

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبيد اهللا بن معاذ ، نا أيب ، نا شعبة ،  - ٨٧١
ى عليه مث أدخله القرب من قبل أوصى احلارث أن يصلي ، عليه عبد اهللا بن يزيد ، فصل: " عن أيب إسحاق ، قال 

سل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : " وروينا عن ابن عباس ، قال  - ٨٧٢"هذا من السنة : رجل القرب وقال 



 وقاله أيضا عمران بن موسى" من قبل رأسه 
صلى اهللا عليه ورواه الشافعي ، عن بعض أصحابنا ، عن أيب الزناد ، وربيعة ، وأيب النضر أن رسول اهللا  - ٨٧٣
 "سل من قبل رأسه ، وأبو بكر ، وعمر : " وسلم 
بسم اهللا وعلى سنة رسول : " كان إذا وضع امليت يف القرب قال : وروينا عن ابن عمر ، مرفوعا وموقوفا  - ٨٧٤

 "اهللا 
ئر قال وروينا يف حديث عبيد بن عمري ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سئل عن الكبا - ٨٧٥
 "واستحالل البيت احلرام قبلتكم أحياء وأمواتا : " فيهن 
عن مكحول " أما إهنا ال تضر ، وال تنفع ولكنها تقر بعني احلي : " وروينا يف سد الفرجة باملدرة ، وقوله  - ٨٧٦

 ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مرسال
 علي ، وابن عباس ، من فعلهما مرفوعا ، وعن" حثي التراب يف القرب : " وروي يف  - ٨٧٧
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق ، أنا نعيم بن محاد ،  - ٨٧٨

تويف رجل فلم تصب له حسنة ، إال ثالث : " حدثين حممد بن محري ، عن حممد بن زياد ، عن أيب أمامة ، قال 
 "له ذنوبه حثيات حثاها يف قرب فغفرت 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا حممد بن  - ٨٧٩
قال يل علي بنأيب : يوسف ، نا سفيان ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن أيب وائل ، عن أيب هياج األسدي ، قال 

لى اهللا عليه وسلم ، أال تترك قربا مشرفا إال سويته ، وال متثاال يف أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهللا ص: " طالب 
 "بيت إال طمسته 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا حجاج ،  - ٨٨٠
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه :  أخربين أبو الزبري ، أنه مسع جابر بن عبد اهللا ، يقول: قال ابن جريج : قال 

ورواه حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن " هنى أن يقعد الرجل على القرب أو جيصص ، أو يبىن عليه : " وسلم 
أو أن : ويزاد عليه ، وزاد سليمان بن موسى : سليمان بن موسى ، وعن أيب الزبري ، عن جابر هبذا احلديث ، زاد 

علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عثمان بن أيب شيبة ، نا حفص بن  يكتب عليه ، أخربنا أبو
 غياث فذكره

: " وروينا عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٨٨١
أخربناه أبو عبد اهللا " له من أن جيلس على قرب ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه حىت تصل إىل جلده ، خري 

بن أيب طاهر البغدادي ، أنا أمحد بن سلمان ، نا احلسن بن مكرم ، نا علي بن عاصم ، أنا سهيل بن أيب صاحل 
 فذكره
أن الرش ، على القرب كان على عهد : " وروينا عن سليمان بن بالل ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه  - ٨٨٢

 "اهللا عليه وسلم النيب صلى 
رش علىقرب إبراهيم ابنه : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وعن إبراهيم بن حممد ، عن جعفر ، عن أبيه  - ٨٨٣

 "ووضع عليه حصباء 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، رش على قرب : ويف حديث عبد اهللا بن حممد بن عمر ، عن أبيه ، مرسال  - ٨٨٤

 "وحثا عليه بيديه : " مه إال قال وال أعل: ابنه قال 



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، محل : وروينا عن املطلب ، عن من ، أخربه يف ، قصة عثمان بن مظعون  - ٨٨٥
 "لنعلم هبا قرب أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي : " حجارة فوضعها عند رأسه وقال 

يب صلى اهللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه كان الن: وروينا عن عثمان بن عفان ، قال  - ٨٨٦
 وروي عن عمر ، وابن عباس ، يف الدعاء" استغفروا مليتكم وسلوا له التثبيت ، فإنه اآلن يسأل : " فقال 
فإذا دفنتموين فسنوا التراب سنا ، فإذا فرغتم من قربي فامكثوا : " وروي عن عمرو بن العاص ، أنه قال  - ٨٨٧
 "ربي قدر ما تنحر جزور ، وتقسم حلمها فإين استأنس بكم حىت أعلم ما أراجع به رسل ريب حول ق

 باب الشهيد
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا هاشم بن  - ٨٨٨

الرمحن بن كعب بن مالك ، أن جابرا ، أخربه  القاسم ، نا أبو النضر ، نا ليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عبد
كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف الثوب الواحد ، ويسأل أيهما كان : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم بدمائهم ومل يصل :" أكثر أخذا للقرآن فيقدمه يف اللحد ، وقال 
 "مل يغسلوا عليهم و
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم احلديد : " وروينا عن ابن عباس ، قال  - ٨٨٩

 "واجللود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثياهبم 
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه غسل وحنط : " وأما الذي يقتل ظلما يف غري معترك الكفار فقد روينا  - ٨٩٠

 وصلى احلسن بن علي على أبيه وكان مقتوال" ليه وكان مقتوال خبنجر له رأسان ، وصلي ع
وعن خالد بن معدان ، أن أبا عبيدة ، " وروينا عن علي ، أنه صلى على عمار بن ياسر ، وهاشم بن عتبة  - ٨٩١

، فعرفوها باخلامت وبلغنا أن طائرا ألقى يدا مبكة يف وقعة اجلمل : صلى على رءوس قال الشافعي رضي اهللا عنه 
 فغسلوها وصلوا عليها

 باب فضل الصالة على اجلنازة وفضل انتظارها حىت تدفن ومن صلى عليه مجاعة
أخربنا أبو حامد أمحد بن الوليد الزوزين ، أنا سليمان بنأمحد اللخمي ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد  - ٨٩٢

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب هريرة ، قال  الرزاق عن معمر ، عن الزهري عن ابن املسيب ، عن
ورواه " من صلى على جنازة فله قرياط ، ومن انتظرها حىت توضع يف اللحد ، فله قرياطان مثل اجلبلني العظيمني 

ويف  ،" حىت تدفن : ويف رواية األعرج ، عن أيب هريرة " حىت يفرغ منها : " عبد األعلى ، عن معمر ، وقال فيه 
 حىت توضع يف القرب: " رواية أيب حازم ، عن أيب هريرة 

أخربنا أبو النصر حممد بن علي بن حممد الفقيه ، أنا أبو حممد حيىي بن منصور القاضي ، نا أبو عمرو  - ٨٩٣
عبد اهللا املستملي ، نا احلسن بن عيسى ، أنا ابن املبارك ، أنا سالم بن أيب مطيع ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، عن 

ما من ميت تصلى عليه أمة من : " بن يزيد ، رضيع عائشة ، عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
حدثين : فحدثت به شعيب بن احلبحاب فقال : قال سالم " املسلمني يبلغون مائة كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه 

 به أنس بن مالك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ما من مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون : " وروينا عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٨٩٤

 "رجال ، ال يشركون باهللا شيئا إال شفعوا فيه 
ما صلى ثالثة صفوف من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن مالك بن هبرية ، قال  - ٨٩٥



وكان مالك إذا صلى على جنازة ، فتقال أهلها صفهم " ستغفرون له إال أوجب املسلمني على رجل مسلم ي
 صفوفا ثالثة ، مث يصلي عليها

 باب التعزية
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ، نا يعقوب بن سفيان ، نا  - ٨٩٦

ودة بنت سعد موالة بين ساعدة من األنصار ، عن عبد اهللا إمساعيل بن أيب أويس ، حدثين قيس أبو عمارة موىل س
بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ل من عاد مريضا فال يزال يف الرمحة حىت إذا قعد عنده استنقع فيها ، مث إذا قام من عنده فال يزا: " وهو يقول 
" خيوض فيها حىت يرجع من حيث خرج ، ومن عزى أخاه املؤمن من مصيبة ، كساه اهللا حلل الكرامة يوم القيامة 

 "من عزى مصابا فله مثل أجره : " وروينا عن ابن مسعود ، مرفوعا 
 "أجرك يرمحك اهللا وي: " وروينا عن أيب خالد الواليب ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عزى رجال فقال  - ٨٩٧
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، نا حيىي بنالربيع ، عن سفيان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن  - ٨٩٨

اصنعوا آلل جعفر طعاما ، فقد أتاهن ما يشغلهن أو أتاهم : " عبد اهللا بن جعفر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 جعفر بن خالد بن سارة: أبيه جعفر هذا الذي يروي عن " ما يشغلهم 

 باب ما ينهى عنه من النياحة وضرب اخلدود وغري ذلك
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس األصم ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا أبو معاوية ، عن األعمش ،  - ٨٩٩

: ثنتان يف الناس ومها هبم كفر  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال 
 "النياحة ، والطعن يف النسب 

أربع يف أميت من أمر اجلاهلية : " ورواه أبو مالك األشعري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، غري أنه قال  - ٩٠٠
قام يوم القيامة والنائحة إذا مل تتب قبل موهتا ت: " وزاد " الفخر يف األحساب ، واالستسقاء بالنجوم : " فزاد " 

لعن رسول اهللا صلى اهللا : " ويف حديث أيب عطية عن أيب سعيد قال " وعليها سربال من قطران ودرع من جرب 
 "عليه وسلم النائحة ،واملستمعة 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا عبد اهللا بن  - ٩٠١
قال رسول اهللا صلى اهللا : قال عبد اهللا بن مسعود : عن األعمش ، عن عبد اهللا بن مرة ، عن مسروق ، قال  منري ،

 "ليس منا من ضرب اخلدود ، وشق اجليوب ، ودعا بدعوى اجلاهلية : " عليه وسلم 
لشرقي ، نا حممد بن حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن ا - ٩٠٢

مسعت أبا صخرة ، يذكر عن عبد الرمحن بن يزيد ، وأيب : عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، نا أبو العميس ، قال 
أمل تعلمي أن : مث أفاق فقال : أغمي على أيب موسى فأقبلت امرأته تصيح برنة ، قاال : بردة بن أيب موسى قاال 

 "إين بريء ممن حلق وسلق وخرق : " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
 باب البكاء على امليت

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إمساعيل ، نا عمرو بن سواد ، نا  - ٩٠٣
: أنه قال  ابن وهب ، أنا عمرو بن احلارث ، عن سعيد بن احلارث بن املعلى األنصاري ، عن عبد اهللا بن عمر ،

اشتكى سعد بن عبادة شكوى له ، فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يعوده مع عبد الرمحن بن عوف ، وسعد 
ال يا رسول : قالوا " أقد قضي ؟ : " بن أيب وقاص ، وعبد اهللا بن مسعود ، فلما دخل عليه وجده يف غشيته فقال 



: " فلما رأى القوم بكاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بكوا فقال  اهللا ، فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،
أال تسمعون أن اهللا ال يعذب بدمع العني وال حبزن القلب ، ولكن يعذب هبذا ، وأشار إىل لسانه ، أو يرحم ؟ 

فرأيته بني : وروينا يف ، حديث أنس بن مالك ، يف قصة إبراهيم ابن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال  - ٩٠٤"
: " يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو يكيد بنفسه ، فدمعت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

 "تدمع العني ، وحيزن القلب ، وال نقول إال ما يرضي ربنا ، واهللا يا إبراهيم إنا بك حملزونون 
سلم ، يف قصة ابنة ابنته حني أتى النيب صلى اهللا ويف حديث أسامة بن زيد ، عن النيب صلى اهللا عليه و - ٩٠٥

إمنا هي : " وبكى ، مث قال " هللا ما أخذ ، وهللا ما أعطى ، وكل إىل أجل مسمى : " عليه وسلم هبا ونفسها تقعقع 
 "رمحة جعلها اهللا عز وجل يف قلوب عباده ، وإمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعفرا ، وزيد بن حارثة ، وعبد اهللا بن نعى : " ويف حديث أنس قال  - ٩٠٦
 "رواحة وعيناه تذرفان 

وأما احلديث الذي روي عن عمر بن اخلطاب ، وابن عمر ، واملغرية بن شعبة ، عن النيب صلى اهللا عليه  - ٩٠٧
 "ه مبا نيح علي: " ويف بعض الروايات " إن امليت ليعذب ببكاء احلي : " وسلم 
فقد أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، نا احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ، نا سفيان  - ٩٠٨

ال تبكوا : بن عيينة ، عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن أبيه ، أن عبد اهللا بن عمر ، ملا مات رافع بن خديج قال هلم 
يرمحه اهللا ، إمنا قال رسول : فسألت عائشة عن ذلك ، فقالت : عمرة عليه فإن بكاء احلي عذاب للميت ،فقال عن 

 "إهنم ليبكون عليها ، وإهنا لتعذب يف قربها : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ليهودية وأهلها يبكون 
ت أن أهل املي: " وبلغنا عن املزين أنه حكى عمن مضى ، أن ذلك فيمن أوصى بالنياحة ، وبلغنا عن غريه  - ٩٠٩

لو صربوا واحتسبوا لعله مل يؤخذ مبا ارتكب من اجلرائم بتركه استرجاعهم واحتساهبم ودعاءهم ، فحني مل يستغلبوا 
 واهللا أعلم" بذلك وبكوا وناحوا حرم امليت تلك الربكة ، فأخذ بذنوب نفسه ال مبا اجترموا من النياحة 

 باب زيارة القبور
ا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد اهللا ، أنا حممد بن عبيد ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ن - ٩١٠

نا يزيد بن كيسان ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، وأبو الفضل احلسن بن يعقوب 
ن ، عن أيب حازم ، عن أيب هريرة ، نا حممد بن عبد الوهاب ، أنا يعلى بن عبيد ، نا أبو منني يزيد بن كيسا: قاال 
استأذنت ريب أن أزور قربها : " زار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرب أمه فبكى وأبكى من حوله ، مث قال : قال 

 "فأذن يل ، واستأذنته أن أستغفر هلا فلم يأذن يل ، فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت 
ا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، أنا عبد اهللا بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أن - ٩١١

، أخربين أسامة بن زيد ، أن حممدبن حيىي بن حبان األنصاري ، أخربه أن واسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد اخلدري 
فيها عربة ، وهنيتكم عن  هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإن: " حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "النبيذ أال فانتبذوا وال أحل مسكرا ، وهنيتكم عن حلوم األضاحي فكلوا وادخروا 
فزوروها فإن يف زيارهتا : " ورواه ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال يف احلديث  - ٩١٢

 "ولتزدكم زيارهتا خريا : " ويف رواية أخرى " تذكرة 
فزوروها فإهنا : " ويف رواية عمرو بن عامر ، وعبد الوارث ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٩١٣

 "ترق القلب ، وتدمع العني ، وتذكر اآلخرة ، فزوروا وال تقولوا هجرا 



 "هنينا عن اتباع اجلنائز ، ومل يعزم علينا : " وأما النساء فقد قالت أم عطية  - ٩١٤
 "لعن زائرات القبور : " عن ابن عباس ، وحسان ، وأيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروي  - ٩١٥
واملتخذات عليها املساجد والسرج ، فهن داخالت يف النهي عن زيارة القبور ، : زاد ابن عباس يف روايته  - ٩١٦

وقد روى بسطام بن مسلم البصري ، " هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها : " وال أدري هل خرجن من النهي بقوله 
يا أم املؤمنني : عن أيب التياح يزيد بن محيد ، عنعبد اهللا بن أيب مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من املقابر فقلت هلا 

أليس كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : من قرب أخي عبد الرمحن بن أيب بكر ، فقلت هلا : من أين أقبلت ؟ قالت 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر " نعم ، كان هنى مث أمرنا بزيارهتا : " عن زيارة القبور ؟ قالت وسلم هنى 

أمحد بن إسحاق ، أنا أبو املثىن معاذ بن املثىن ، ثنا حممد بن منهال ، نا يزيد بن زريع ، نا بسطام بن مسلم فذكره ، 
 تفرد به بسطام واهللا أعلم

 "أهنا كانت تزور قرب عمها محزة رضي اهللا عنه يف كل مجعة : "  وروي عن فاطمة - ٩١٧
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروينا يف احلديث الصحيح ، عن ثابت البناين ، عن أنس بن مالك قال  - ٩١٨

 ، ومل إليك عين فإنك مل تصب مبصيبيت: فقالت " اتقي اهللا واصربي : " وسلم بامرأة عند قرب وهي تبكي ، فقال هلا 
: تعرفه ، فقيل هلا ، فأخذها مثل املوت ، فأتت باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلم جتد عنده بوابني فقالت 

أخربنا أبو عبد " إن الصرب عند أول الصدمة : " يا رسول اهللا إين ال أعرفك ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
احلسن القاضي ، نا إبراهيم بن احلسني ، نا آدم ، نا شعبة ، نا ثابت ، عن أنس اهللا احلافظ ، أخربين عبد الرمحن بن 

حدثنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، نا أمحد بن يوسف ، نا حممد بن يوسف ، نا  - ٩١٩بن مالك فذكره
 عليه وسلم يعلمهم إذا كان رسول اهللا صلى اهللا: سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال 

السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني ، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون أنتم لنا فرط : " خرجوا إىل املقابر 
 "، وحنن لكم تبع نسأل اهللا العافية 

اهللا على اليهود ،  لعنة: " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل به قال : وروينا عن عائشة ، وابن عباس  - ٩٢٠
 حيذر مثل ما صنعوا " والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 

 كتاب الزكاة

 باب فرض الزكاة
 وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة: قال اهللا عز وجل 

 "إيتاء الزكاة " فذكرهن وذكر فيهن . . " بين اإلسالم على مخس : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٩٢٤
خربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن موسى الرازي ببخارى ، ثنا أ - ٩٢٥

حممد بن أيوب ، ثنا علي بن املديين ، ثنا هاشم بن القاسم ، نا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار ، عن أبيه ، عن أيب 
من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثل : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول: صاحل السمان ، عن أيب هريرة ، قال 

أنا مالك : مث يقول  -يعين شدقيه  -مث يأخذ بلهزمتيه  -له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة 
هلم بل هو شر هلم  وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خريا: مث تال هذه اآلية " أنا كنزك 

 "سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حبر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، عن عمرو  - ٩٢٦



عليه  بن احلارث ، عن دراج أيب السمح ، عن ابن حجرية األكرب اخلوالين ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا
إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، ومن مجع ماالحراما مث تصدق به مل يكن له فيه أجر وكان : " وسلم قال 
 "إصره عليه 

 اإلبل والبقر والغنم: باب صدقه النعم السائمة وهي 
ار ، ثنا حممد بن أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد ، ثنا إمساعيل بن حممد الصف - ٩٢٧

أخذت هذا الكتاب من مثامة بن عبد اهللا بن : عبيد اهللا املنادي ، ثنا يونس بن حممد املؤدب ، ثنا محاد بن سلمة قال 
إن هذه فرائض الصدقة اليت فرض رسول اهللا صلى : " أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر كتب له 

أمر اهللا عز وجل هبا رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، فمن سئلها من املسلمني على  اهللا عليه وسلم ، على املسلمني اليت
فيما دون مخس وعشرين من اإلبل يف كل مخس ذود شاة ، فإذا بلغت : وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فال يعطه 

، فإذا بلغت ستا وثالثني  مخسا وعشرين ؛ ففيها ابنة خماض إىل مخس وثالثني ، فإن مل تكن ابنة خماض فابن لبون ذكر
؛ ففيها بنت لبون إىل مخس وأربعني ، فإذا بلغت ستا وأربعني ففيها حقة طروقة الفحل إىل ستني ، فإذا بلغت واحدة 

وستني ؛ ففيها جذعة إىل مخس وسبعني ، فإذا بلغت ستا وسبعني ففيها ابنتا لبون إىل تسعني فإذا بلغت واحدة 
الفحل إىل عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل أربعني ابنة لبون  وتسعني ففيها حقتان طروقتا

ويف كل مخسني حقة ، فإذا تباين أسنان اإلبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة اجلذعة ، وليس عنده 
، ومن بلغت عنده  جذعة وعنده حقة ، فإهنا تقبل منه حقة وجيعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درمها

صدقة احلقة وليس عندهإال جذعة فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق عشرين درمها ، أو شاتني ، ومن بلغت عنده 
صدقة احلقة وليست عنده إال ابنة لبون ؛ فإهنا تقبل منه وجيعل معها شاتان إن استيسرتا له ، أو عشرين درمها ، 

ه إال حقة ؛ فإهنا تقبل منه ويعطيه املصدق عشرين درمها أو شاتني ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عند
ومن بلغت صدقته ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة خماض ، فإهنا تقبل منه وجيعل معها شاتان إن 

بل منه وليس استيسرتا ، أو عشرين درمها ، ومن بلغت صدقته ابنة خماض وليس عنده إال ابن لبون ذكر ؛ فإنه يق
معه شيء ، ومن مل يكن عنده إال أربعة من اإلبل ، فليس عليه فيها شيء إال أن يشاء رهبا ، ويف صدقة الغنم يف 

سائمتها إذا كانت أربعني ؛ ففيها شاة إىل عشرين ومائة ، فإذا زادت ؛ ففيها شاتان إىل مائتني ، فإذا زادت واحدة 
ا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، وال يؤخذ يف الصدقة هرمة ، وال ذات عوار ففيها ثالث شياه إىل ثالمثائة ، فإذ

وال تيس الغنم إال أن يشاء املصدق ، وال جيمع بني متفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة ، وما كان من 
واحدة ، فليس فيها خليطني ، فإهنما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة شاة 

شيء إال أن يشاء رهبا ، ويف الرقة ربع العشور ، فإذا مل يكن املال إال تسعون ومائة درهم فليس فيها شيء إال أن 
: هذا حديث حسن صحيح موصولوكذلك رواه حممد بن عبد اهللا بن املثىن األنصاري ، عن أبيه ، قال " يشاء رهبا 

ثنا أنس بن مالك ، أن أبا بكر الصديق ملا استخلف وجه أنس بن مالك إىل : ال ثنا مثامة بن عبد اهللا بن أنس ، ق
البحرين وكتب له هذا الكتاب وكذلك رواه سفيان بن حسني ، عن الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن 

 أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ووافقه سليمان بن كثري ، عن الزهري
مان بن داود ، عن الزهري ، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، ورواه سلي - ٩٢٨

يف كل ثالثني باقور تبيع جذع ، أو جذعة ويف : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويف حديث ابن حزم من الزيادة 
 "كل أربعني باقورة بقرة 



وإذا كانت ، يعين اإلبل ، إحدى : " يف الصدقات ويف الكتاب الذي كان عند آل عمر بن اخلطاب  - ٩٢٩
وعشرين ومائة ؛ ففيها ثالث بنات لبون حىت تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثالثني ومائة ؛ ففيها حقة وبنتا 
ئة لبون حىت تبلغ تسعا وثالثني ومائة ، فإذا بلغت أربعني ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حىت تبلغ تسعا وأربعني وما

فإذا كانت مائتني : " مث ذكر صدقتها هكذا إىل مائتني ، مث قال . " ، فإذا بلغت مخسني ومائة ؛ ففيها ثالث حقاق 
كذلك ذكره الزهري ، عن سامل بن عبد " ففيها أربع حقاق أو مخس بنات لبون ، أي السنني وجدت فيها أخذت 

 اهللا بن عمر
الرمحن ، عن كتاب عمر ، وكتاب عمرو بن حزم إال أن يف أحد  وكذلك ذكره أبو الرجال حممد بن عبد - ٩٣٠

وأما حديث محاد بن " فإذا زادت اإلبل على عشرين ومائة واحدة ، ففيها ثالث بنات لبون : " رواية أيب الرجال 
سلمة ، عن قيس بن سعد ، عن كتاب أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كتب 
جلده ، فذكر فيه العود إىل أول فريضة اإلبل فهذا منقطع ، ورواية محاد ، عن قيس عند أهل العلم باحلديث ضعيفة 

 من جهة أن كتاب محاد ، عن قيس ضاع وكان حيدث من حفظه فيغلط
ا إذا زادت على عشرين ومائة ، ترد الفرائض إىل أوهل: يف اإلبل : " وحديث عاصم بن ضمرة ، عن علي  - ٩٣١
حيىي بن معني وسائر احلفاظ وروي عن علي ، خبالفه وهو خيالف سائر الروايات يف الصدقات ، فال يترك به " أنكره 

 ما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وأخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد ، ثنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري  - ٩٣٢

ء ، ثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا األعمش ، عن إبراهيم ، واألعمش ، الرزاز إمال
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إىل اليمن وأمرين أن آخذ : " قال معاذ : عن شقيق ، عن مسروق ، قاال 

 "ن كل حامل دينارا أوعدله معافري من كل أربعني بقرة ثنية ، ومن كل ثالثني تبيعا أو تبيعة ، وم
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو احلسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنيب فيما  - ٩٣٣

قرأ على مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد اهللا بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد اهللا ، أن 
أتعد علينا بالسخل وال تأخذ منه ، فلما : ، بعثه مصدقا ، وكان يعد على الناس بالسخل فقالوا  عمر بن اخلطاب

نعم تعد عليهم بالسخلة حيملها الراعي ، وال : " قدم على عمر بن اخلطاب ذكر ذلك له فقال عمر بن اخلطاب 
اجلذعة والثنية ، وذلك عدل بني غذاء نأخذها وال نأخذ األكولة ، وال الرىب ، وال املاخض وال فحل الغنم ونأخذ 

 "املال وخياره 
أخربنا أبو احلسني بن بشران العدل ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن  - ٩٣٤

 "ليس يف مال زكاة حىت حيول عليه احلول : " منري ، عن عبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
من استفاد ماال فال يزكيه حىت حيول عليه : " أيوب السختياين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال وروى  - ٩٣٥

، وجه " احلول  وكذلك روي عن معتمر بن سليمان ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وروي من 
 آخر ضعيف ، عن ابن عمر ، مرفوعا

نا أبو عمرو بن السماك ، ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود ، نا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ،  - ٩٣٦
أبو بدر ، ثنا زهري ، أن أبا إسحاق ، حدثهم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "ليس يف البقر العوامل شيء : " 
ليس : " ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ثنا أبو إسحاق ، عن احلارث ، عن علي ، ع: وبإسناده قال  - ٩٣٧



أحسبه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، : هكذا رواه زهري بن معاوية وروي عنه أنه قال " على البقر العوامل شيء 
 ورواه غريه عن أيب إسحاق موقوفا عن علي

" . بل العوامل صدقة ليس يف اإل: " وروي يف ، حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا  - ٩٣٨
 روي عن جابر ، معىن ما روي عن علي

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ، ثنا حيىي بن  - ٩٣٩
على ليس : " سعيد القطان ، ثنا خثيم بنعراك ، حدثين أيب ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "املرء املسلم يف فرسه ، وال يف مملوكه صدقة 
 باب زكاة الزرع والثمار

 أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض: قال اهللا عز وجل 
ويف معناه العنب وقال اهللا عز : " ومما أخرجنا لكم من األرض من النخيل ، قال فقهاؤنا : قال جماهد  - ٩٤٠
 "وم حصاده وآتوا حقه ي: وجل 
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الطوسي ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا  - ٩٤١

هارون بن سعيد بن اهليثم األيلي ، ثنا عبد اهللا بن وهب ، أخربين يونس ، عن ابن شهاب ، عن سامل بن عبد اهللا ، 
فيما سقت السماء واألهنار أو العيون ، أو كان بعال العشر : " عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أبيه ، قال 

ورواه أيضا أبو الزبري ، عن جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه " ، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر 
رداس ، ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ، ثنا عمري بن م - ٩٤٢وسلم

اهللا بن نافع الصائغ ، ثنا إسحاق بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا ، عن عمه موسى بن طلحة ، عن معاذ بن جبل ، 
فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

واحلبوب ، وأما القثاء ، والبطيخ ، والرمان ، والقضب ، قد عفا عنه العشر ، وإمنا يكون ذلك يف التمر واحلنطة 
 واخلضر فعفو عفا عنه: زاد غريه " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وروينا عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، ومعاذ بن جبل ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثهما إىل  - ٩٤٣
فلم نأخذ الصدقة إال من احلنطة والشعري والتمر والزبيب ، فوجبت : " واية أخرى ويف ر" ال تأخذا : " اليمن وقال 

الصدقة يف احلنطة ، وما يف معناها من احلبوب اليت تزرع وحتصد وتدرس وتقتات وتدخر ، وال يقتات من الثمار إال 
 "التمر والزبيب 

وروي ذلك " ، ال زكاة فيها  ما دل على أن اخلضروات: " وروينا عن عمر ، وعلي ، وعائشة  - ٩٤٤
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا  - ٩٤٥مرفوعا

الشافعي ، نا عبد اهللا بن نافع ، عن حممد بن صاحل التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن املسيب ، عن عتاب بن 
خيرص كما خيرص النخل ، مث تؤدى زكاته زبيبا : "  عليه وسلم قال يف زكاة الكرم أسيد ، أن رسول اهللا صلى اهللا
 "، كما تؤدى زكاة النخل مترا 

 "كان يبعث من خيرص على الناس كرومهم ومثارهم : " وهبذا اإلسناد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٩٤٦
مد بن يعقوب ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حم - ٩٤٧

آدم ، ثنا سفيان ، عن إمساعيل بن أمية ، عن حممد بن حيىي بن حبان ، عن حيىي بن عمارة ، عن أيب سعيد اخلدري ، 
ائي ، ورواه أبو البختري الط" ال صدقة يف حب ، وال متر دون مخسة أوسق : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



 ليس فيما دون مخسة أوسق زكاة ، والوسق ستون صاعا: عن أيب سعيد يرفعه قال 
" الوسق ستون صاعا : " وروينا عن ابن عمر ، وابن املسيب ، وعطاء ، واحلسن ، والشعيب ، أهنم قالوا  - ٩٤٨

رطل : أربعة أمداد واملد  وذلك ثالمثائة صاع ، وذكرنا يف غري هذا املوضع يف الصاع ما دل أنه: ويف حديث عطاء 
 وثلثباب زكاة الذهب والفضة

قال اهللا عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم وقال عبد اهللا بن 
 من كنزمها فلم يؤد زكاهتما فويل له: عمر 
، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن منري ، أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل بن حممد الصفار  - ٩٤٩

كل مال أديت زكاته ، وإن كان حتت سبع أرضني فليس بكنز ، : " عن عبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
 "وكل مال ال تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه األرض 

ما من صاحب : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويف احلديث الثابت عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، - ٩٥٠
فضة ، وال ذهب ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأمحي عليها يف نار جهنم ، 

ويكوى هبا جبينه وجنبه وظهره وكلما ردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ، حىت يقضى بني 
 "له إما إىل اجلنة وإما إىل النار العباد فريى سبي

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا سعدان بن نصر ، وثنا  - ٩٥١
قال : سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب احلسن املازين ، عن أبيه ، عن أيب سعيد اخلدري قال 

قال " ليس فيما دون مخسة أواق صدقة ، وليس فيما دون مخس ذود صدقة: "  عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا
 واألوقية أربعون درمها: سفيان 
 "وليس فيما دون مخسة أوسق صدقة : " ورواه احلميدي وغريه عن سفيان ، وزاد فيه  - ٩٥٢
اس حممد بن يعقوب ، ثنا حبر بن نصر ، ثنا أبو العب: أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، يف آخرين قالوا  - ٩٥٣
أخربك جرير بن حازم ، ومسى آخر ، عن أيب إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، : قرئ على ابن وهب : قال 

هاتوا يل ربع العشور من : " واحلارث بن عبد اهللا ، عن علي بن أيب طالب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
وليس عليك شيء حىت يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها  كل أربعني درمها ، درمها ،

احلول ، ففيها مخسة دراهم وليس عليك شيء حىت يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك وحال عليها احلول 
ك ، أم رفعه إىل وال أدري أعلي رضي اهللا عنه يقول حبساب ذل: قال " ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك 

وليس يف مال زكاة : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أن جريرا قال يف احلديث 
 "حىت حيول عليه احلول 
 باب يف زكاة احللي

لقعنيب ، أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا ا - ٩٥٤
كان حيلي بناته ، وجواريه الذهب ، مث ال خيرج منه الزكاة : " أن عبد اهللا بن عمر : فيما قرأ على مالك ، عن نافع 

وروي عن ابن  - ٩٥٥وروينا معناه عن عائشة ، وأمساء ابنيت أيب بكر ، وعن جابر بن عبد اهللا ، وأنس بن مالك" 
 "زكاة احللي عاريته : " عمر ، أنه قال 

وهذا " يف الزكاة يف احللي : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عمرو  - ٩٥٦
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممد بن  - ٩٥٧أشبه لظاهر الكتاب والسنة



كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت : م سلمة ، قالت عيسى ، نا عتاب ، عن ثابت بن عجالن ، عن عطاء ، عن أ
 "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز : " يا رسول اهللا ، أكنز هو ؟ فقال : 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنبأ عبد الرمحن بن محدان اجلالب ، نا أبو حامت الرازي ، نا عمرو بن الربيع  - ٩٥٨
عبيد اهللا بن أيب جعفر ، أن حممد بن عمرو بن عطاء ، أخربه عن عبد اهللا بن شداد  بن طارق ، نا حيىي بن أيوب ، نا

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه : دخلنا على عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت : بن اهلاد ، قال 
زين لك فيهن يا رسول اهللا صنعتهن أت: فقلت " ما هذا يا عائشة ؟ : " وسلم ، فرأى يف يدي سخابا من ورق فقال 

 وهذا إسناد حسن" هي حسبك من النار : " قال . ال ، أو ما شاء اهللا : فقلت " أتؤدين زكاهتن ؟ : " ، قال 
كانت : " غري أن عبد الرمحن بن القاسم يروي عن أبيه ، عن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٩٥٩

أخربنا أبو زكريا ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا " احللي فال خترج منه الزكاة تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها هلن 
 عثمان بن سعيد ، نا القعنيب فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرمحن ، فذكره

وروينا يف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، يف قصة املرأة أو ابنتها ويف يد ابنتها مسكتان  - ٩٦٠
أيسرك أن يسورك اهللا عز : " ال ، قال : قالت " أتعطني زكاة هذا ؟ :" ل النيب صلى اهللا عليه وسلم من ذهب ، فقا

 "وجل هبما يوم القيامة سوارين من نار 
 باب زكاة التجارة

من : من التجارة ومما أخرجنا لكم من األرض قال جماهد : قال اهللا عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال جماهد 
 النخل
يأمرنا أن خنرج الصدقة من : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف حديث مسرة بن جندب قال  - ٩٦١

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممد بن داود بن سفيان ، نا " الذي يعد للبيع 
فر بن سعد بن مسرة ، حدثين خبيب بن سليمان ، عن أبيه حيىي بن حسان ، نا سليمان بن موسى أبو داود ، نا جع

 سليمان بن مسرة ، عن مسرة بن جندب ، فذكره
وأخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، نا حممد بن عبد  - ٩٦٢

كان : يب سلمة ، عن أيب عمرو بن محاس ، قال الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا حيىي بن سعيد ، عن عبد اهللا بن أ
" قومه وأد زكاته: " إمنا مايل يف جعاب وأدم فقال : أد زكاة مالك ، قال : محاس يبيع األدم واجلعاب فقال له عمر 

 مررت بعمر بن اخلطاب ، فذكره أمت من ذلك: إن أباه قال : ورواه ابن عيينة ، عن حيىي وقال 
بن قتادة ، أنا أبو احلسن بن عبدة ، نا أبو عبد اهللا البوشنجي ، نا أمحد بن حنبل ، نا  وأخربنا أبو نصر - ٩٦٣

ليس يف العروض زكاة إال ما كان : " حفص بن غياث ، نا عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
 وحكاه ابن املنذر ، عن عائشة ، وابن عباس رضي اهللا عنهما" للتجارة 

 ملعدن والركازباب زكاة ا
أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ، أنا حاجب بن أمحد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا سفيان ، عن  - ٩٦٤

:" الزهري ، عن أيب سلمة ، وسعيد بن املسيب ، مسعا من أيب هريرة ، خيرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
 "املعدن جبار ، ويف الركاز اخلمس العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، و

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا حممد بن صاحل بن هانئ ، نا الفضل بن حممد ، نا نعيم بن محاد ، نا عبد  - ٩٦٥
العزيز بن حممد ، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، عن احلارث بن بالل بن احلارث ، عن أبيه ، أن رسول اهللا صلى 



 "أخذ من املعادن القليلة الصدقة : " اهللا عليه وسلم 
أنه جعل املعدن مبنزلة الركاز ، يؤخذ منه اخلمس ، مث عقب بكتاب : " وروينا عن عمر بن عبد العزيز  - ٩٦٦

 "آخر فجعل فيه الزكاة 
وقد أشار الشافعي إىل هذه " أنه جعل يف املعادن أرباع العشور ، إال أن يكون ركزة : " وروي عنه  - ٩٦٧
والركاز الذي فيه اخلمس دفني : قوال وأصحها أن املعادن غري الركاز وأن فيها ربع العشر ، قال الشافعي األ

اجلاهلية ما وجد يف غري ملك ألحد يف األرض اليت من أحياها كانت له ، فمن وجد دفينا من دفني اجلاهلية يف 
 دينموات فأربعة أمخاسها له واخلمس ألهل سهمان الصدقةباب زكاة ال

 "يف زكاة الدين إذا كان يف ثقة : " وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وابن عمر  - ٩٦٨
قال أبو عبيد : وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ، أنا أبو احلسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال  - ٩٦٩

 "يزكيه : " ن ، قال يف حديث علي رضي اهللا عنه يف الرجل يكون له الدين الظنو
أنا يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن ابن سريين ، عن عبيدة ، عن علي رضي اهللا عنه ، : قال أبو عبيد  - ٩٧٠

وروينا يف معناه عن ابن عمر : قلت " الظنون هو الذي ال يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه أم ال : " قال أبو عبيد 
 يه الزكاة، وغريه رضي اهللا عنهباب من جتب عل

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا  - ٩٧١
كانت عائشة تليين وأخا يل يتيمني يف : " القعنيب فيما قرأ على مالك ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه أنه قال 

 "حجرها ، فكانت خترج من أموالنا الزكاة 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا ابن منري ،  - ٩٧٢

أنه كان يستسلف أموال يتامى عنده ، ألنه كان يرى أنه أحرز له من : " عن عبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر 
ربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن أخ - ٩٧٣"وكان يؤدي زكاته من أمواهلم : الوضع ، قال 

: " جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو نعيم ، نا سفيان ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن بعض ولد أيب رافع قال 
 "كان علي يزكي أموالنا ، وحنن يتامى 

عن ابن املسيب ، وغريه ، عن وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال ، و - ٩٧٤
يف أموال : ابتغوا يف أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة ، ويف بعض الروايات : " عمر بن اخلطاب ، موقوفا أنه قال 

وروي أيضا يف الزكاة يف مال اليتيم عن احلسن بن علي ، وجابر بن عبد " اليتامى ال تستهلكها أو ال تذهبها الزكاة 
عن ابن مسعود ، ما رواه ليث بن أيب سليم ، عن جماهد ، عنه يف إحصاء مال اليتيم وإعالمه بذلك اهللا ، وال يثبت 

إذا دفعه إليه ، ألن ليثا هذا ليس حبافظ وجماهد عن ابن مسعود مرسل ، وروينا عن ابن عمر ، وجابر بن عبد اهللا 
 ليس يف مال املكاتب زكاة: أهنما قاال 

إهنا أنزلت يف زكاة رمضان ، : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قيل : عز وجل زكاة الفطر قال اهللا : باب 
وروي ذلك عن ابن عمر موقوفا ،وروي يف حديث عمرو بن عوف مرفوعا ، وهو قول أيب العالية ، وابن املسيب ، 

 وابن سريين
بيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، ح وأخربنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الر - ٩٧٥

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن نصر بن سابق : أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال 
أن : أنا مالك بن أنس ، وغريه ، عن نافع ، عن عبد اهللا بن عمر : قرئ على عبد اهللا بن وهب : اخلوالين ، قال 



فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر ، أو صاعا من شعري على كل حر ، : "  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
وأخربنا أبو زكريا ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب " أو عبد ذكر ، أو أنثى من املسلمني 
 ، فيما قرأه على مالك ، فذكره مبثله

: " بن عثمان ، عن نافع ، عن عبد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورواه الضحاك  - ٩٧٦
فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من املسلمني حر ، أو عبد ، أو رجل ، أو امرأة صغري ، أو كبري ، 

ن يعقوب ، نا أبو عتبة أمحد أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد ب" صاعا من متر ، أو صاعا من شعري 
واحلنطة عندنا مبنزلة : بن الفرج احلجازي حبمص ، نا ابن أيب فديك ، حدثين الضحاك ، فذكرهقال ابن أيب فديك 

 التمر والشعري
أمر رسول اهللا صلى : " ويف رواية عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عبيد اهللا عن نافع ، عن ابن عمر ، قال  - ٩٧٧

سلم ، بزكاة الفطر على كل مسلم حر ، وعبد ، ذكر وأنثى ، صغري وكبري ، فقري وغين ، صاع من متر اهللا عليه و
أخربناه علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ، نا الدبري ، عن " أو صاع من شعري 

 أجده يف غري هذه الرواية من رواية عبيد اهللا ، غريب يف هذه الرواية مل" فقري وغين : " وقوله . عبد الرزاق فذكره 
 عن نافع ، وهو يف حديث ابن أيب صعري ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرئ  - ٩٧٨
عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب السرح العامري ، أنه مسع أبا سعيد اخلدري  على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن

كنا خنرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعري ، أو صاعا من متر ، أو صاعا من زبيب ، أو : " ، يقول 
 "صاعا من أقط 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  كنا خنرج إذ كان بيننا: ورواه داود بن قيس ، عن عياض وزاد ، قال  - ٩٧٩
أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، نا " زكاة الفطر ، عن كل صغري وكبري حر أو مملوك " 

صاعا من : حممد بن عبد الوهاب ، نا القعنيب ، نا داود بن قيس ، فذكره ورواه أبو داود ، عن القعنيب ، وقال 
فلم نزل خنرجه حىت قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على املنرب : أو وزاد : قط ، مل يقل طعام ، صاعا من أ

إين أرى أن مدينمن مسراء الشام تعدل صاعا من متر فأخذ بذلك الناس ، فقال : ، فكان فيما كلم به الناس أن قال 
أخربناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن  وأما أنا فال أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت ،: أبو سعيد 

 داسة ، نا أبو داود ، نا عبد اهللا بن مسلمة ، نا داود فذكره
ورواه حممد بن إسحاق بن يسار ، عن عبد اهللا بن عبد اهللا يعين ابن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن  - ٩٨٠

ال أخرج إال ما كنت : " ده صدقة الفطر فقال قال أبو سعيد ، وذكر عن: عياض بن عبد اهللا بن أيب سرح ، قال 
أخرجه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، صاعا من متر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعري ، أو صاعا 

ال ، تلك قيمة معاوية ال أقبلها وال أعمل هبا ، : أو مدين من قمح ، قال : فقال له رجل من القوم " من أقط 
عبد اهللا احلافظ ، نا أمحد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدالين ، نا احلسني بن الفضل البجلي ، نا أبو عبد  أخربناه أبو

اهللا أمحد بن حنبل ، نا إمساعيل ابن علية ، عن حممد بن إسحاق فذكره وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ، 
 ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن ابن علية

و عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسني اخلسروجردي ، نا داود بن احلسني أخربنا أب - ٩٨١
سألت إمساعيل بن أيب أويس باملدينة عن صاع النيب ، صلى اهللا عليه : مسعت حممد بن سعد اجلالب ، يقول : ، قال 



هللا عليه وسلم بعينه ، فعريته به فكان مخسة هذا صاع النيب صلى ا: " وسلم ؟ فأخرج إيل صاعا عتيقا باليا فقال 
وروينا عن ابن عمر ، أن  - ٩٨٢وقصة أيب يوسف مع مالك يف هذا قد أخرجتها يف كتاب السنن" أرطال وثلثا 

 "أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ين ، نا أبو بكر أمحد بن سعيد األمخيسي مبكة ، حدثين القاسم بن وحدثنا أبو حممد بن يوسف األصبها - ٩٨٣

الليث ، نا العباس بن الوليد ، نا مروان بن حممد ، نا أبو يزيد اخلوالين ، نا سيار بن عبد الرمحن الصديف ، عن 
ن اللغو ، زكاة الفطر طهرة للصائم م: " فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 

تابعه عبد اهللا " والرفث وطعمة للمساكني ، فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة ، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة 
 بن عبد الرمحن السمرقندي ، وغريه ، عن مروان بن حممد الدمشقي

القعنيب ، فيما قرئ  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا - ٩٨٤
كان يبعث بزكاة الفطر إىل الذين جيمع عندهم قبل الفطر بيومني ، : " على مالك ، عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر 

وكان ابن عمر " أو ثالثة ، ويف هذا داللة على جواز تعجيل الزكاة ، فإن زكاة الفطر جتب بالفطر من رمضان 
 خيرجها قبل وجوهبا

بو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، نا أمحد بن زهري بن حرب ، نا سعيد بن منصور ، نا أخربنا أ - ٩٨٥
: " إمساعيل بن زكريا ، عناحلجاج بن دينار ، عن احلكم بن عتيبة ، عن حجية بن عدي ، عن علي ، أن العباس 

 "ه يف ذلك سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تعجيل صدقته قبل أن حتل ، فأذن ل
 باب صدقة التطوع
من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له : لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون وقال : قال اهللا عز وجل 

 أضعافا كثرية وغري ذلك من اآليات يف صدقة التطوع
صور السمسار ، نا أبو حدثنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش ، أنا أبو الفضل عبدوس بن احلسني بن من - ٩٨٦

حامت حممد بن إدريس الرازي ، نا حممد بن عبد اهللا األنصاري ، حدثين أيب ، عن عمه مثامة ، عن أنس بن مالك ، 
لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون و من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا قال أبو طلحة : ملا نزلت هذه اآلية : قال 

اجعله يف فقراء : " بكذا وكذا هو هللا عز وجل ، ولو استطعت أن أسره مل أعلنه ، قال يا رسول اهللا ، حائطي : 
 فجعله يف حسان بن ثابت ، وأيب بن كعب: قال " أهلك 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل : " وروينا يف ، حديث جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٩٨٧

فإن فضل عن ذي قرابتك فلكذا وكذا ، يقول بني يديك " ذي قرابتك شيء فألهلك ، وإن فضل عن أهلك فل
ويف حديث زينب امرأة ابن مسعود يف تصدقها وتصدق امرأة أخرى ، على  - ٩٨٨وعن ميينك ، وعن مشالك

 "هلما أجران أجر القرابة ، وأجر الصدقة : " أزواجهما ويتامى يف حجورمها ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن أمحد بن حمبوب مبرو ، نا أبو عثمان سعيد بن مسعود  - ٩٨٩

مسعت املنذر بن جرير بن : بن عبد الرمحن ، نا النضر بن مشيل ، أنا شعبة بن احلجاج ، نا عون بن أيب جحيفة ، قال 
 صلى اهللا عليه وسلم يف صدر النهار ، إذ جاءه قوم حفاة عراة بينما حنن عند رسول اهللا: عبد اهللا ، عن أبيه ، قال 

فرأيت وجه : متقلدي السيوف عامتهم من مضر ، بل كلهم من مضر ، قال : جمتايب النمار عليهم العباء ، أو قال 
بالال فأذن ،  فقام ، يعين فدخل مث خرج ، مث أمر: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، تغري ملا رأى هبم من الفقر قال 

يا أيها : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة مث قال : فأقام فصلى الظهر ، مث خطب ، فقال 



إن اهللا خبري مبا تعملون تصدق امرؤ من ديناره ومن : الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد إىل قوله 
ثوبه ، حىت ذكر شق التمرة ؛ فقام رجل من األنصار فجاء بصرة قد  درمهه ، ومن صاع بره ومن صاع متره ومن

كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت كفه عنها ، فدفعها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث تتابع الناس 
: " ل حىت رأيت كومني من طعام وثياب ، فرأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يتهلل كأنه مذهبة ، وقا

من سن يف اإلسالم سنة حسنة ، فله أجرها وأجر من عمل هبا من غري أن ينتقص من أجورهم شيء ، ومن سن يف 
أخربنا أبو الفتح  - ٩٩٠"اإلسالم سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينتقص من أوزارهم شيء 

حممد بن عبد اهللا الشافعي ، نا جعفر بن حممد الصائغ ، نا حممد بن أمحد بن أيب الفوارس احلافظ ببغداد ، أنا أبو بكر 
مسعت عدي : اتقوا اهللا واعملوا خريا ، فإين مسعت عبد اهللا بن معقل قال : عفان ، نا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال 

 "اتقوا النار ولو بشق مترة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن حامت يقول 
أنا أبو : نا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد بن أيب حامد املقرئ ، وأبو صادق بن أيب الفوارس قالوا أخرب - ٩٩١

العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا أبو النضر ، ثنا ورقاء ، عن عبد اهللا بن دينار ، عن سعيد 
من تصدق بعدل مترة من كسب طيب ، : "  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: بن يسار ، عن أيب هريرة ، قال 

وال يصعد إىل اهللا عز وجل إال طيب ، فإن اهللا يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل 
 "أحد 
ي بن أخربنا أبو احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن فراس مبكة ، أنا أبو حفص عمر بن حممد اجلمحي ، نا عل - ٩٩٢

عبد العزيز ، نا عارم ، ثنا ابن املبارك ، نا حرملة بن عمران ، عن يزيد بن أيب حبيب ، عن أيب اخلري ، عن عقبة بن 
: " أو قال " كل امرئ يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس : " عامر ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 ري ، ال يأيت عليه يوم إال تصدق فيه ولو بكعكة أو بصلةوكان أبو اخل: قال يزيد " حىت حيكم بني الناس 
أخربنا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان الغزال ، وأبو احلسني علي بن بشران ، وأبو احلسني بن  - ٩٩٣

د نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا احلسن بن عرفة ، نا جرير بن عب: الفضل القطان ، وأبو حممد السكري ، قالوا 
أي : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلميد ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أيب زرعة ، عن أيب هريرة قال 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وختاف الفقر وال متهل حىت إذا بلغت : لتنبأن : " الصدقة أفضل ؟ قال 
 "احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا إال وقد كان لفالن 

ثنا أبو العباس : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق وغريهم قالوا  - ٩٩٤
حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن 

اليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ : "  عليه وسلم يقول حكيم بن حزام بن خويلد ، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا
وأخربنا أبو عبد اهللا " مبن تعول ، وخري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ومن يستعفف يعفه اهللا ومن استغىن أغناه اهللا 

 يعقوب نا أبو العباس حممد بن: احلافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، وغريهم قالوا 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا أمحد بن إبراهيم ، نا ابن بكري ، ثنا الليث  - ٩٩٥

جهد : " يا رسول اهللا ، أي الصدقة أفضل ؟ قال : ، عن أيب الزبري ، عن حيىي بن جعدة ، عن أيب هريرة ، أنه قال 
تالف هذين احلديثني باختالف أحوال الناس يف الصرب على الشدة والفقر والفاقة واخ: قلت " املقل وابدأ مبن تعول 

 واالكتفاء بأقل الكفاية ، فاألول فيمن ال يكون له هذا الصرب ، والثاين فيمن يكون له ذلك ، وباهللا التوفيق
، ثنا عبد الرزاق ، أنا أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ،أنا أمحد بن منصور  - ٩٩٦



: معمر ، عن أيب إسحاق ، أخربين كدير الضيب ، أن رجال أعرابيا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
تقول العدل : " نعم ، قال : قال " أومها أعملتاك ؟ : " أخربين بعمل يقربين من طاعته ويباعدين من النار ، قال 

: " أستطيع أن أقول العدل كل ساعة ، وما أستطيع أن أعطي فضل مايل ؟ قال  واهللا ما: قال " وتعطي الفضل 
: " نعم ، قال : قال " فهل لك إبل ؟ : " فقال : هذه أيضا شديدة ، قال : قال " فتطعم الطعام وتفشي السالم 

فلعلك أن ال يهلك بعريك فانظر بعريا من إبلك وسقاء ، مث اعمد إىل أهل أبيات ، ال يشربون املاء إال غبا فاسقهم ، 
فما اخنرق سقاؤه ، وال هلك : " فانطلق األعرايب يكرب ، قال : قال " ، وال ينخرق سقاؤك حىت جتب لك اجلنة 

 "بعريه حىت قتل شهيدا 
حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه املزكي  - ٩٩٧
نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق : خربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر ، حممد بن احلسني القطان قاال ، وأ

وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، رضي اهللا عنه قال : ، أنا معمر ، عن مهام بن منبه ، قال 
ما تعدل بني اثنني صدقة ، وتعني : " قال " يوم تطلع عليه الشمس كل سالمى من الناس عليه صدقة كل : " وسلم 

الرجل يف دابته وحتمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وكل خطوة متشيها إىل 
 "الصالة صدقة ومتيط األذى عن الطريق صدقة 

شاذان البغدادي هبا ،أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا  أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن ١٣٩٨٣أخربنا  - ٩٩٨
يعقوب بن سفيان ، نا أبو حممد زهري بن عباد الرواسي ، نا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عمرو بن 

ردوا السائل ولو بظلف حمرق : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : معاذ األنصاري ، عن جدته حواء قالت 
" 

ثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا أبو عوانة ، عن أيب حد - ٩٩٩
كل معروف صدقة : " قال نبيكم صلى اهللا عليه وسلم : مالك األشجعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال 

 باب قسم الصدقات الواجبات"
عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ، أنا أبو  أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن - ١٠٠٠

املوجه ، أنا عبدان ، أنا عبد اهللا ، أنبأ زكريا بن إسحاق ، عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي ، عن أيب معبد موىل ابن 
إنك ستأيت قوما هم : " ه إىل اليمن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ حني بعث: عباس ، عن ابن عباس ، قال 

أهل كتاب ، فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد 

ذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق فرض عليهم صدقة تؤخ
يف هذا احلديث الصحيح داللة على أن الصدقة ال تنقل عن : قلت " دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني اهللا حجاب 

تحقوهنا احتج هبذا احلديث بلد وفيه من يستحقها ، ومن أجاز وضع الصدقة يف صنف واحد من األصناف الذين يس
، فإنه ذكر من مجلتهم الفقراء دون غريهم وهو قول عطاء ، واحلسن ، وسعيد بن جبري ، وإبراهيم ، وروي عن 
عمر بن اخلطاب ، وحذيفة بن اليمان ، وابن عباس ويف أسانيد حديث كل واحد منهم ضعف ، من جهة رواته ، 

اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أخربنا أبو حممد عبد  - ١٠٠١وأمثلتها ما
إذا : " سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن احلجاج ، عن املنهال بن عمرو ، نا زر بن حبيش ، عن حذيفة ، قال 

ورواه أيضا وعن احلجاج ، عن عطاء حنوه ، " أعطى الرجل الصدقة صنفا واحدا من األصناف الثمانية أجزأه 



احلسن بن عمارة ، عن املنهال ، واحلجاج بن أرطأة ، أمثل منه بكثري ، ومن أوجب قسمة الصدقات الواجبات 
على املوجودين من األصناف ، احتج بقول اهللا عز وجل إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة 

فأحكم اهللا فرض الصدقات يف : ابن السبيل قال الشافعي ، رمحه اهللا قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا و
 فريضة من اهللا: كتابه مث أكدها فقال 

أعطين من : ويف حديث زياد بن احلارث الصدائي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أتاه إنسان فقال  - ١٠٠٢
 يرض فيها حبكم نيب ، وال غريه يف الصدقات حىت إن اهللا مل: " الصدقة ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربناه أبو " أعطيناك حقك : " أو قال " حكم فيها فجزأها مثانية أجزاء ، فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك 
عبد الرمحن املقرئ ، نا عبد الرمحن  احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو

أتيت رسول اهللا صلى : مسعت زياد بن احلارث الصدائيقال : بن زياد بن أنعم ، حدثين زياد بن نعيم احلضرمي قال 
أعطين ، فذكره قال : مث أتاه آخر فقال : اهللا عليه وسلم ، فبايعته على اإلسالم ، فذكر احلديث ، وقال فيه 

واهللا أعلم من ال : ما ذكر اهللا عز وجل من هؤالء األصناف الذين يستحقون الصدقة ، الفقراء الشافعي يف تفسري 
من واله : من له مال أو حرفة ال تقع منه موقعا وال تغنيه ، والعامل : مال له وال حرفة تقع منه موقعا ، واملساكني 

، وأشار يف املؤلفة قلوهبم إىل أنه إذا نزلت  الوايل قبضها وقسمها فيأخذ من الصدقة بقدر غنائه ، ال يزيد عليه
باملسلمني نازلة فأبلى بعضهم بالء حسنا فيعطيه اإلمام ما يراه من سهم املؤلفة قلوهبم لريغبه فيما صنع وليتألف به 

ارمون والغ: املكاتبون من جريان الصدقة ، قال : والرقاب : غريه من قومه ممن ال يثق منه مبثل ما يثق به منه ، قال 
صنف أدانوا يف مصلحتهم أو معروف وغري معصية ، مث عجزوا عن أداء ذلك يف العرض والنقد ، فيعطون : صنفان 

يف غرمهم لعجزهم وصنف أدانوا يف محاالت ، وإصالح ذات بني ومعروف ، وهلم عروض حتمل محاالهتم أو عامتها 
وسهم سبيل اهللا يعطى من أراد : يقضوا غرمهم ، قال  إن بيعت أضر ذلك هبم ، وإن مل يفتقروا ، فيعطى هؤالء حىت

وابن السبيل من جريان الصدقة الذين يريدون السفر يف غري : الغزو من جريان الصدقة فقريا كان أو غنيا ، قال 
حكاه عنه بعض أصحابه هو ملن مر : معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إال مبعونة على سفرهم ، وقال يف القدمي 

 وهذا مذهب واهللا أعلم: ملصدق ممن يعجز عن بلوغ حيث يريد إال مبعونة قال الشافعي مبوضع ا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسن حممد بن عبد اهللا بن موسى السين مبرو ، نا أبو املوجه ، أنا  - ١٠٠٣

عن عطاء بن زهري العامري ، عن أبيه  عبدان بن عثمان ، أنا عبيد اهللا بن الشميط ، نا أيب ، واألخضر بن عجالن ،
إمنا هي : هي شر مال ، قال : أخربين عن الصدقة ، أي مال هي ؟قال : قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص : ، قال 

إن للعاملني عليها حقا وللمجاهدين ، : مال العميان ، والعرجان ، والكسحان ، واليتامى وكل منقطع به ، فقلت 
حاهلم ، قال رسول اهللا : عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين يف سبيل اهللا قدر حاجتهم ، أو قال للعاملني : فقال 

 "إن الصدقة ال حتل لغين ، وال لذي مرة سوي : " صلى اهللا عليه وسلم 
 أخربنا أبو حممد السكري ، أنا إمساعيل الصفار ، أنا أمحد بن منصور ، أنا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن - ١٠٠٤

ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعد بن إبراهيم ، عن رحيان بن يزيد ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 
حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي وإمنا أراد ، واهللا أعلم ، من يأخذها بالفقر واملسكنة فال يأخذها وله مال يغنيه 

هبا يف سبيل اهللا فإنه يعطى من سهمه مقدار ما حيتاج إليه ، وإن كان من كسب أو مال ، فإن كان إمنا يأخذها ليغزو 
 "غنيا مبال أو كسب 

أنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو األزهر ، نا عبد  - ١٠٠٥



قال رسول : سعيد اخلدري ، قال الرزاق ، أنا معمر ، والثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب 
لعامل عليها ، أو مسكني تصدق عليه منها فأهدى : ال حتل الصدقة لغين إال خلمسة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهكذا رواه أمحد بن منصور الرمادي ، عن " منها لغين ، أو لرجل اشتراها مباله ، أو غارم ، أو غاز يف سبيل اهللا 
مر ، فأما حديث الثوري ، فإنه ينفرد به أبو األزهر ، عن عبد الرزاق ، ورواه غريه عن عبد الرزاق ، عن مع

 الثوري فأرسله
أنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة  - ١٠٠٦

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أسأله يف : رق ، قال ، نا هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نعيم ، عن قبيصة بن املخا
رجل حتمل محالة حلت له املسألة حىت يؤديها ، مث ميسك ، ورجل : إن املسألة حرمت إال يف ثالث : " محالة فقال 

أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له املسألة حىت يصيب قواما ، من عيش أو سدادا من عيش مث ميسك ، ورجل 
جائحة ، أو فاقة حىت يتكلم ثالثة من ذوي احلجى من قومه ، لقد حلت له املسألة ، فما سوى ذلك من أصابته 

 "املسائل فهو سحت 
 "إذا أعطيتم فأغنوا : " وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، أنه قال  - ١٠٠٧
 "در ما يكفي فقراءهم إن اهللا فرض على األغنياء يف أمواهلم بق: " وعن علي بن أيب طالب  - ١٠٠٨
وإمنا أراد واهللا أعلم حبق " ليس لولد وال لوالد حق يف صدقة مفروضة : وروي عن علي ، أنه قال  - ١٠٠٩

الفقراء واملسكنة ، فإنه تلزمه نفقته من أقاربه فهو مستغن هبا عن سهم الفقراء واملساكني ، وأما من ال تلزمه من 
 إذا كان من أهلها نفقته من أقربائه فهو أوىل بصدقته

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب إمالء ، أنا احلسن بن مكرم ، نا عثمان بن  - ١٠١٠
عمر ، أنا ابن عون ، عنحفصة بنت سريين ، عن أم الرائح ، عن سلمان بن عامر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وأما آل النيب صلى " صدقة ، وإهنا على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة  إن صدقتك على املسكني: " وسلم قال 
 اهللا عليه وسلم ، من بين هاشم ، وبين عبد املطلب ، فال حق هلم يف الصدقة املفروضة

إن هذه : " وروينا عن عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ١٠١١
إمنا بنو هاشم ، : " وقال يف حديث جبري بن مطعم " ساخ الناس ، وال حتل حملمد ، وال آلل حممد الصدقة إمنا هي أو

 وبنو عبد املطلب شيء واحد ، وأعطاهم من سهم ذوي القرىب
 باب من منع زكاة ماله

ن بكري ، نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا حيىي ب - ١٠١٢
أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة ، : الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال 

ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال : أخربه قال 
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد : عمر 

؟ قال أبو " ال إله إال اهللا فقد عصموا مين دماءمهوأمواهلم إال حبقهم وحساهبم على اهللا : ال إله إال اهللا ، فإذا قالوا 
 لو منعوين عناقا ، كانوا يؤدوهنا إىل واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ، فإن الزكاة حق املال ، واهللا: بكر 

فواهللا ما هو إال أن رأيت اهللا قد شرح صدر أيب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر 
 عقاال ، بدل ، عناقا: بكر للقتال فعرفت أنه احلق ، ورواه قتيبة ، عن الليث وقال 

 قةباب ترك التعدي على الناس يف الصد



إياك وكرائم : " روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن مصدقا  - ١٠١٣
 "أمواهلم 
وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ، نا حممد بن  - ١٠١٤

مالك ، عن حيىي بن سعيد ، عن حممد بن حيىي بن حبان ، عن القاسم بن حممد إبراهيم العبدي ، نا حيىي بن بكري ، نا 
مر على عمر بن اخلطاب بغنم من الصدقة ، فرأى فيها : ، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أهنا قالت 

ما أعطى هذه : " شاة من الصدقة ؛ فقال عمر : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة حافال ذات ضرع عظيم ؛ فقال عمر 
وهذا إذا مل يتطوع هبا : أهلها وهم طائعون ، ال تفتنوا الناس ال تأخذوا حرزات املسلمني نكبوا عن الطعام ، قلت 

 "صاحبها ، فإن تطوع بزيادة مما عليهقبلت 
ه ذلك ما ال لنب في: وروينا يف حديث أيب بن كعب يف قصة الرجل الذي كانت عليه ابنة خماض فقال  - ١٠١٥

: " وال ظهر ، ولكن هذه ناقة عظيمة مسينة فخذها ، ومل يأخذها حىت ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
 "ذاك الذي عليك ، فإن تطوعت خبري آجرك اهللا فيه وقبلناه منك 

 باب دعاء اإلمام ملن أتاه بصدقة ماله
اق الفقيه ، أنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، نا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسح - ١٠١٦

كان إذا أتى النيب صلى اهللا عليه : سليمان بن حرب ، نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد اهللا بن أيب أوىف ، قال 
 "اللهم صل على آل أيب أوىف : " فأتاه أيب بصدقته فقال " اللهم صل عليه : " وسلم الرجل بصدقته قال 

 ة للوايل بسبب الواليةباب اهلدي
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ،  - ١٠١٧

عن الزهري ، عن عروة ، عن أيب محيد الساعدي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال من األزد على 
هذا لكم وهذا أهدي يل ، فقام رسول : ا جاءه قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ابن اللتبية ، فلم: الصدقة يقال له 

ما بال العامل نستعمله على بعض العمل من : " اللهصلى اهللا عليه وسلم على املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه وقال 
هل يهدى له شيء أم ال هذا لكم وهذا أهدي يل ، أفال جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه فنظر : أعمالنا فيجيء فيقول 

؟ والذي نفس حممد بيده ال يأيت أحد منكم بشيء منها إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته إن كان بعريا له رغاء 
اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم : " مث رفع يديه حىت رأيت عفرة إبطيه فقال " أو بقرة هلا خوار أو شاة تبعر 

 "هل بلغت 
 يف الصدقة باب الغلول

أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسني القاضي ، أنا حاجب بن أمحد ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا الفضل بن  - ١٠١٨
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : موسى ، نا إمساعيل بن أيب خالد ،عن قيس ، عن عدي بن عمرية الكندي ، قال 

فقام رجل " فكتم خميطا فما فوقه ، فهو غل يأيت به يوم القيامة  أيها الناس من عمل منكم على عمل: " وسلم يقول 
وما : " دونك عملك يا رسول اهللا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : من األنصار أسود كأين أراه فقال 

كثريه فما من استعملناه على عمل فليأت بقليله و: وأنا أقوله اآلن : " مسعتك تقول الذي قلت قال : قال " ذلك ؟ 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، نا حممد بن عبد الوهاب " أويت منه أخذ وما هني عنه انتهى 

 فذكره بإسناده حنوه -، نا يعلى بن عبيد ، نا إمساعيل بن أيب خالد 
أبيه ، عن عائشة ، أن وروينا عن حممد بن عثمان بن صفوان اجلمحي ، عن هشام بن عروة ، عن  - ١٠١٩



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو " ال ختالط الصدقة ماال إال أهلكته : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 العباس األصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، نا حممد بن عثمان بن صفوان ، فذكرهكتاب الصيام

 مجاع أبواب الصيام
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إىل قوله يا : قال اهللا عز وجل 

 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
رزوق ، أنا شعبة ، عن أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عمرو بن م - ١٠٢٠

أن رسول اهللا صلى اهللا : " وحدثنا أصحابنا : مسعت ابن أيب ليلى ، فذكر احلديث ، قال : عمرو بن مرة ، قال 
عليه وسلم ، ملا قدم املدينة أمرهم بصيام ثالثة أيام ، مث أنزل رمضان ، وكانوا قوما مل يتعودوا الصيام وكان الصيام 

فنزلت هذه اآلية فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكانت الرخصة "  يصم يطعم مسكينا عليهم شديدا ، فكان من مل
فكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل مل يأكل حىت : وحدثنا أصحابنا : للمريض واملسافر ، وأمروا بالصيام قال 

، وجاء رجل من األنصار فأراد  إين منت فظن أهنا تعتل فأتاها: يصبح فجاء عمر رضي اهللا عنه فأراد امرأته فقالت 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل : حىت نسخن لك ، فنام فلما أصبحوا أنزلت هذه اآلية فيها : طعاما فقالوا 

 نسائكم
 باب وقت النية يف صوم الفرض

ا ابن أيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، ن - ١٠٢١
مرمي ، أنا حيىي بن أيوب ، حدثين عبد اهللا بن أيب بكر ، عن ابن شهاب ، عن سامل بن عبد اهللا ، عن أبيه ،عن حفصة 

من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له : " ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
" 

 باب وقت النية يف صيام التطوع
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا يعلى بن  - ١٠٢٢

عبيد ، نا طلحة بن حيىي ، عن عائشة بنت طلحة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على عائشة أم املؤمنني 
مث دخل " فإين صائم : " عندنا شيء نطعمك ، قال  ما أصبح: قالت " أصبح عندكم شيء تطعموناه ؟ : " فقال 

حيس ، قال : قالت " ما هي ؟ : " لقد أهديت لنا هدية فخبأناها لك ، قال : يا رسول اهللا : عليها بعد ذلك فقالت 
 فأخرجته فأكل" أما إين قد أصبحت وأنا صائم ، أدنيه : " 

حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد الوهاب الفراء ، أنا يعلى  وأخربنا أبو أمحد املهرجاين ، نا أبو عبد اهللا - ١٠٢٣
هكذا رواه يعلى بن عبيد ، ورواه وكيع ومجاعة ، عن " فإين إذا لصائم : " ، فذكره بإسناده ومعناه ، غريأنه قال 

كذلك ، و" فإين إذا صائم : " طلحة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم املؤمنني ، وقال وكيع يف احلديث 
 روي عن عكرمة ، عن عائشة

أنه بدا له الصوم بعدما : " وروينا من فعل أيب طلحة ، وأيب الدرداء ، وأيب هريرة ، وروينا عن حذيفة  - ١٠٢٤
 "زالت الشمس فصام 

باب الصوم لرؤية اهلالل ، أو استكمال العدة عند عدم الرؤية ، والنهي عن استقبال الشهر بالصوم وكراهة قصد 
 لشك بالصوميوم ا

قرأت : أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، قال  - ١٠٢٥



على مالك ، عن نافع موىل عبد اهللا بن عمر ، عن عبد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر 
وهبذا  - ١٠٢٦"وال تفطروا حىت تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له  ال تصوموا حىت تروا اهلالل: " رمضان فقال 
حدثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك عن عبد اهللا بن دينار ، عن عبد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا : اإلسناد قال 

تروه ، فإن الشهر تسع وعشرون ، فال تصوموا حىت تروا اهلالل ، وال تفطروا حىت : " صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "غم عليكم فاقدروا له 

فإن غم عليكم : " ورواه حممد بن إمساعيل البخاري ، عن القعنيب ، وقال يف حديث عبد اهللا بن دينار  - ١٠٢٧
وكذا قاله الشافعي ، عن مالك ، وكذلك هو يف رواية عاصم بن حممد ، عن أبيه ، عن ابن " فأكملوا العدة ثالثني 
هللا عليه وسلم ، وكذلك هو يف رواية عمر بن اخلطاب ، وابن عباس ، وحذيفة ، وأيب هريرة عمر ، عن النيب صلى ا

 ، وجابر بن عبد اهللا ، وأيب بكرة ، وطلق بن علي
أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو  - ١٠٢٨

: وانة ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال داود الطيالسي ، نا أبو ع
صوموا رمضان لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة ، فأكملوا شهر شعبان ثالثني ، وال " 

 "تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان 
د بن حممد بن داود الرزاز ، فيما قرأت عليه من أصل كتابه ببغداد ، نا وأخربنا أبو احلسن علي بن أمح - ١٠٢٩

أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق إمالء ، نا حيىي بن أيب طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا حممد بن عمرو ، عن 
م ، واليومني إال أن يوافق ال تقدموا الشهر باليو: " أيب سلمة ، عن أيب هريرة ،عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وأول " ذلك صوما كان يصومه أحدكم ، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثالثني مث أفطروا 
هذا احلديث قد رواه حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، وآخره قد رواه حممد بن زياد ، وسعيد بن 

 هريرة املسيب ، واألعرج ، عن أيب
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن بالويه ، نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ، نا أبو بكر بن أيب  - ١٠٣٠

كنا عند عمار : شيبة ، ثنا أبو خالد األمحر ، عن عمرو بن قيس املالئي ، عن أيب إسحاق ، عن صلة بن زفر ، قال 
من صام يوم : " إين صائم ، فقال عمار : وا ، فتنحى بعض القوم فقال كل: " بن ياسر ، فأتى بشاة مصلية فقال 

وروينا يف النهي ، عن صوم ، يوم الشك ، عن عمر ، وعلي ، " الشك فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم 
 عنهموعبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عباس ، وعبد اهللا بن عمر ، وحذيفة ، وأنس بن مالك ، رضي اهللا 

 باب الشهادة على رؤية اهلالل
تراءى الناس اهلالل ، فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أين : " وروينا عن ابن عمر ، أنه قال  - ١٠٣١

 "رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام 
 بن حممد بن شاكر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد اهللا - ١٠٣٢

جاء أعرايب إىل : ، نا احلسني بن علي اجلعفي ، ثنا زائدة ، عن مساك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 
" أتشهد أن ال إله إال اهللا ؟ : " فقال  -يعين هالل رمضان  -إين رأيت اهلالل : النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

" يا بالل ، أذن يف الناس أن يصوموا غدا : " نعم ، قال : أن حممدا رسول اهللا ؟ قال أتشهد : " نعم ، قال : قال 
ورواه مجاعة عن مساك مرسال دون لفظ " أن يقوموا وأن يصوموا : " ورواه محاد بن سلمة ، عن مساك وزاد فيه 

 القيام



ع ، أنا الشافعي ، نا عبد العزيز بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربي - ١٠٣٣
حممد الدراوردي ، عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة بنت احلسني ، أن رجال ، شهد عند 

أصوم يوما من شعبان ، : " وأمر الناس أن يصوموا وقال : علي على رؤية هالل رمضان ، فصام وأحسبه قال 
 "رمضان  أحب إيل من أن أفطر يوما من

أخربنا أبو نصر عمر بن قتادة ، أنا أبو احلسني حممد بن عبد اهللا بن حممد القهستاين ، نا حممد بن أيوب ،  - ١٠٣٤
كتب إلينا عمر وحنن خبانقني أن األهلة : أنا حفص بن عمر ، نا شعبة ،عن سليمان األعمش ، عن أيب وائل ، قال 

أول النهار فال تفطروا ، حىت يشهد شاهدان ذوا عدل أهنما رأياه باألمس بعضها أعظم من بعض ، فإذا رأيتم اهلالل 
 وهذا يف هالل شوال فشرط يف شهادته رجلني: قلت " 

عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : " وروينا يف ، حديث احلارث بن حاطب أمري مكة أنه قال  - ١٠٣٥
عبد اهللا بن عمر ذلك فيما ، " ل نسكنا بشهادهتما ، مث صدق أن ننسك للرؤية ، فإن مل نره وشهد شاهدا عد

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ، أنا أبو حممد بن حيان ، نا حممد بن حيىي املروزي ، نا سعيد بن سليمان ، عن 
 رهعباد بن العوام ، عن أيب مالك األشجعي ، نا حسني بن احلارث اجلديل ، أن أمري مكة خطبنا فقال ، فذك

: أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، وخلف بن هشام ، قاال  - ١٠٣٦
: " ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

ند النيب صلى اهللا عليه وسلم ، باهللا ألهال اهلالل اختلف الناس يف آخر يوم من رمضان ، فقدم أعرابيان فشهدا ع
وأن يغدوا إىل : زاد خلف بن هشام " أمس عشية ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس أن يفطروا 

وأن يغدوا إىل مصالهم ، غريب يف هذه الرواية مل أكتبه إال من حديث خلف بن هشام ، : قوله : مصالهم ، قلت 
 ت ، وهو حمفوظ من جهة أيب عمري بن أنس ، عن عمومة له من األنصاروهو من الثقا

كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا العباس بن الفضل ، نا أبو الوليد ،  - ١٠٣٧
يب صلى اهللا عليه مسعت أبا عمري بن أنس ، عن عمومة له من األنصار منأصحاب الن: نا شعبة ، عن أيب بشر ، قال 

وسلم ، أن ناسا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أصبحوا صياما يف رمضان فجاء ركب فشهدوا أهنم رأوه 
" أن يفطروا بقية يومهم ، فإذا أصبحوا أن يغدوا إىل مصالهم : " باألمس ، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أراه من آخر النهار ، ورواه أيضا أبو عوانة ، عن : قال شعبة : وزاد  ورواه روح بن عبادة ، عن شعبة بن احلجاج

أيب بشر ، وهشيم بن بشري ، وهو إسناد حسن وأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ثقات وإن مل يذكر أبو عمري 
 أمساء عمومته ، واهللا أعلم

 باب وقت الصوم
ط األبيض من اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخلي: قال اهللا عز وجل 

 الليل
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن علي الطوسي ، أنا أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ، أنا  - ١٠٣٨

: " ال عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا سعيد بن أيب مرمي ، نا أبو غسان ، حدثين أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، ق
وكان : نزلت هذه اآلية وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود ومل ينزل من الفجر قال 

رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجليه اخليط األسود ، واخليط األبيض وال يزال يأكل ويشرب ، حىت يتبني 
: قال ابن أيب مرمي " فعلموا أنه إمنا يعين بذلك الليل والنهار له رؤيتهما فأنزل اهللا عز وجل بعد ذلك من الفجر 



 وحدثين ابن أيب حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد بنحوه
وروينا يف ، ذلك عن عدي بن حامت ، أنه صنع ذلك إال أنه جعلهما حتت وسادته ، فضحك النيب صلى  - ١٠٣٩

 "ا ذلك بياض النهار من سواد الليل إن كان وسادك لعريضا ، إمن: " اهللا عليه وسلم وقال 
مها فجران ، فأما الذي كأن : " وروينا عن ابن ثوبان ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال أنه قال  - ١٠٤٠

وعن ابن " ذنب السرحان ، فإنه ال حيل شيئا وال حيرمه ، وأما الذي يأخذ باألفق فإنه حيل الصوم وحيرم الطعام 
 يف الفجر األول والثاين ما ذكرناه: قوفا أنه قال عباس ، مرفوعا ومو

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا علي بن محشاذ ، نا بشر بن موسى ، نا احلميدي ، نا سفيان ، نا هشام  - ١٠٤١
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت عاصم بن عمر ، حيدث ، عن أبيه قال : بن عروة ، أخربين أيب قال 

 باب من تقيأ وهو صائم" "إذا أقبل الليل من ههنا ، وأدبر النهار من ههنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم  " "
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ  - ١٠٤٢

من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء : "  على مالك ، عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر ، كان يقول
 ورواه هشام بن حسان ، عن ابن سريين ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" فليس عليه القضاء 

 باب من أصبح جنبا يف رمضان
سليمان ، أنا عبد اهللا بن وهب  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن - ١٠٤٣

كان : ، أخربين يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبري ، وأيب بكر بن عبد الرمحن ، أن عائشة ، قالت 
باب من "يدركه الفجر يف رمضان ، وهو جنب من غري حلم فيغتسل ويصوم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 جامع وهو صائم يف رمضان
نا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو ذر بن أيب احلسني بن أيب القاسم املزكي ، وأبو سعيد بن أيب عمرو أخرب - ١٠٤٤

نا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار األصبهاين ، أنا أمحد بن عصام بن عبد اجمليد األصبهاين ، نا مؤمل بن : قالوا 
أن رجال ، أتى النيب : يد بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة إمساعيل ، نا سفيان ، عن منصور ، عن الزهري ، عن مح

ال أجدها ، : قال " أعتق رقبة : " يا رسول اهللا إين وقعت بامرأيت يف رمضان ؟ قال : صلى اهللا عليه وسلم فقال 
ى النيب فأت: ال أجد ؟ قال : قال " فأطعم ستني مسكينا : " ال أستطيع ؟ قال : قال " صم شهرين متتابعني : " قال 

يا رسول اهللا ، ما : قال " خذ هذا فأطعم عنك : " صلى اهللا عليه وسلم ، مبكتل فيه مخسة عشر صاعا من متر قال 
تابعه إبراهيم بن طهمان ، عن منصور بن املعتمر " خذه فأطعمه أهلك : " بني البتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، قال 

د ، والوليد بن مسلم ، عن األوزاعي ، عن الزهري ، وقال ، يف يف مخسة عشر صاعا وكذلك رواه هقل بن زيا
وقعت على : وقعت على أهلي يف يوم من شهر رمضان ، ويف رواية يونس ، عن الزهري ، وقال يف أوله : أوله 

يف  فجعل قدر ما يف املكتل: امرأيت وأنا صائم يف رمضان ، ورواه ابن املبارك ، عن األوزاعي ، عن الزهري ، وقال 
 رواية عمرو بن شعيب

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، نا جعفر بنأمحد بن نصر ، نا أبو مروان ، نا إبراهيم  - ١٠٤٥
: بن سعد ، أخربين الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن محيد ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له 

وكذلك قاله أبو أويس املدين ، وعبد اجلبار بن عمر األيلي ، عن الزهري ، ورواه هشام بن " اقض يوما مكانه " 
عنه ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، وذكره أيضا : سعد ، عن الزهري ، غري أنه خالف اجلماعة يف إسناده فقال 

هللا عليه وسلم ، ورواية سعيد بن احلجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى ا



 املسيب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال
 باب من أفطر يوما من شهر رمضان من غري عذر

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر  - ١٠٤٦
يف رجل : " ، عن أيب معشر ، عن إبراهيم ، ويعلى ، عن سعيد بن جبري  بن عون ، أنا سعيد يعين ابن أيب عروبة

هو كذلك روي عن " ما ندري ما كفارته ؟ يصوم يوما مكانه ويستغفر اهللا ؟ : أفطر من رمضان يوما متعمدا قاال 
 جابر بن زيد ، والشعيب

رخصة ،مل يقض عنه وإن صام  من أفطر يوما من رمضان يف غري: " وروينا عن أيب هريرة ، مرفوعا  - ١٠٤٧
 وروي عن ابن مسعود من قوله" الدهر كله 

 باب من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا لصومه
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو األزهر ، نا قريش بن أنس  - ١٠٤٨

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : ريرة ، قال ، عن حبيب بن الشهيد ، عن حممد بن سريين ، عن أيب ه
وكذلك رواه هشام بن حسان " أمت صومك ، فإن اهللا أطعمك وسقاك : " إين أكلت وشربت ناسيا ، فقال : فقال 

 ، وعوف بن أيب مجيلة ، عن ابن سريين
 باب القبلة للصائم

ا أبو حامدأمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ، نا عبد أخربنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، أن - ١٠٤٩
مسعت القاسم بن حممد ، حيدث : الرمحن بن بشر بن احلكم ، نا حيىي بن سعيد القطان ، عن عبيد اهللا بن عمر ، قال 

 "يقبل وهو صائم وكان أملككم إلربه : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عائشة ، قالت 
أبو بكر أمحد بن احلسن ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا سهل أخربنا  - ١٠٥٠

بن حممد بن الزبري ، نا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة ، حدثين أبان البجلي ، عن أيب بكر بن حفص ، عن عائشة ، أن 
الشيخ ميلك إربه ، : " عنها الشاب وقال  النيب صلى اهللا عليه وسلم ، رخص يف القبلة للشيخ وهو صائم ، وهنى

وحدثين حيىي بن زكريا ، عن إسرائيل ، عن أيب العنبس ، عن األغر ، عن أيب هريرة : قال " والشاب يفسد صومه 
يعين رمبا أنزل فيفسد صومه ، باإلنزال مع " الشاب يفسد صومه : " ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله ، وقوله 

 املباشرة
 ب احلجامة للصائمبا

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ،أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ،  - ١٠٥١
كنا مع : أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن أيب األشعث ، عن شداد بن أوس ، قال 

: فتح فرأى رجال حيتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي النيب صلى اهللا عليه وسلم زمان ال
هذا حديث قد رواه هشيم ، عن منصور ، عن أيب قالبة هكذا ، وفيه بيان التاريخ " أفطر احلاجم ، واحملجوم" 

 للوقت الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا الكالم
حلافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن وقد أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١٠٥٢

قال " احتجم حمرما صائما : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يزيد بن أيب زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس 
ومئذ حمرما ومل يصحبه حمرما ومساع ابن عباس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عام الفتح مل يكن ي: الشافعي 

" قبل حجة اإلسالم فذكر ابن عباس حجامة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عام حجة اإلسالم سنة عشر ، وحديث 



" سنة مثان قبل حجة اإلسالم بسنتني ، فإن كانا ثابتني فحديث ابن عباس ناسخ وحديث " أفطر احلاجم ، واحملجوم 
 منسوخ" أفطر احلاجم واحملجوم 

وحلديث ابن عباس هذا شاهد من حديث األنصاري ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن : قلت  - ١٠٥٣
ورواه عكرمة ، " احتجم وهو صائم حمرم : " أكثرهم يف حديث مقسم ، وميمون : مهران ، عن ابن عباس ، وقال 

، صام يف حجه وهو حمرم تطوعا ، عن ابن عباس ، دون ذكر اإلحرام وجيوز أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قاء فأفطر ، وما ال يفطر به املتطوع : احتجم فأفطر ، كما قيل : فاحتجم وهو صائم ولو كان مفطرا باحلجامة لقيل 

 ال يفطر به املفرض
رخص يف احلجامة : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وحديث أيب املتوكل ، عن أيب سعيد اخلدري ،  - ١٠٥٤
 وكذلك ما روي عن ابن عباس من فتواه يؤكد ما رواه" يؤكد هذه الطريقة يف دعوى النسخ  للصائم
أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد اهللا ،  - ١٠٥٥

مرة : وء من الطعام ، قال األعمش أنه ذكر عنده الوض: أنا وكيع ، عن األعمش ، عن أيب ظبيان ، عن ابن عباس 
 "إمنا الوضوء مما خرج وليس دخل ، وإمنا الفطر مما دخل وليس مما خرج : " واحلجامة للصائم ، فقال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ، نا إبراهيم بن احلسني ، نا آدم ، نا  - ١٠٥٦
ال : أكنتم تكرهون احلجامة للصائم ؟ قال : مسعت ثابتا البناين ، وهو يسأل أنس بن مالك : شعبة ، عن محيد ، قال 

فإن توقى رجل احلجامة ، كان أحب إيل احتياطا ولئال يعرض صومه ، أن : قال الشافعي " إال من أجل الضعف 
ملرضع إذا خافتا على أوالدمها يضعف فيفطر ، واهللا أعلمباب الشيخ الكبري يفطر ويفتدي وال قضاء عليه واحلامل وا
 تفطران وتفتديان وتقضيان ، وإذا خافتا على أنفسهما فهما كاملريض يفطران مث يقضيان

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا روح بن عبادة ،  - ١٠٥٧
رخص للشيخ الكبري : " ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال نا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة 

والعجوز ، الكبرية يف ذلك ومها يطيقان الصوم ، أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا وال قضاء عليهما ، مث 
نا ال فمن شهد منكم الشهر فليصمه فثبت للشيخ الكبري ، والعجوز الكبرية ، إذا كا: نسخ ذلك يف هذه اآلية 

ورواه ابن أيب عدي ، عن " يطيقان الصوم ، واحلبلى ، واملرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا 
 إذا خافتا على أوالدمها: سعيد وقال 

أخربنا أبو زكريا ابن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنيب ،  - ١٠٥٨
على مالك أنه بلغه أن عبد اهللا بن عمر سئل عن املرأة احلامل ، إذا خافت على محلها واشتد عليها الصيام  فيما قرأ

قال مالك وأهل العلم يرون عليها : قال القعنيب " تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة : " فقال 
عدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من فمن كان منكم مريضا أو على سفر ف: القضاء كما قال اهللا عزوجل 

األمراض وقد رواه الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر سئل ، فذكره مث ذكر قول مالك أخربناه أبو 
سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو العباس األصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، فذكره وقد روي عن عبد اهللا بن عمرو بن 

 مث ال جيزيها فإذا صحت قضته: يف معناه ، وزاد عثمان ، عن ابن عمر ، 
وروينا عن أنس بن مالك ، رجل من بين عبد اهللا بن كعب يعين القشريي ، وليس بأنس الذي خدم  - ١٠٥٩

إن اهللا عز وجل وضع عن املسافر شطر الصالة : " النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 وإسناده خمتلف فيه" احلامل واملرضع الصوم ، وعن املسافر و



 باب احلائض ال تصلي وال تصوم ، وإذا طهرت قضت الصوم دون الصالة
ما رأيت من : " قد روينا يف ، حديث أيب سعيد اخلدري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ١٠٦٠

ومل وما نقص عقلنا وديننا يا : فقلن " ساء ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن يا معشر الن
فذلك من نقصان عقلها : " قال . بلى : قلن " أليس شهادةاملرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ : " رسول اهللا ؟ قال 

أخربنا أبو زكريا بن " فذلك من نقصان دينها : " قال . بلى : قلن " أوليس إذا حاضت املرأة مل تصل ومل تصم ؟ 
أنا أبو سهل بن زياد ، نا إمساعيل بن إسحاق ، نا عيسى بن ميناء ، نا حممد بن جعفر بن أيب كثري ،  أيب إسحاق ،

 عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أيب سعيد ، فذكره يف حديث طويل
، أنا وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، نا أمحد بن سلمة ، نا إسحاق بن إبراهيم  - ١٠٦١

ما بال احلائض تقضي : عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عاصم األحول ، عن معاذة العدوية ، أن امرأة ، سألت عائشة 
كان : " لست حبرورية ولكين أسأل ، فقالت : أحرورية أنت ؟ فقالت : الصوم وال تقضي الصالة ؟ فقالت هلا 

: قال معمر " فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة يصيبنا ذلك على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
وأنا أيوب ، عن أيب قالبة ، عن معاذة ، عن عائشة مثله ، واهللا أعلمباب املسافر يفطر إن شاء مث يقضي قال اهللا عز 

 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر: وجل 
 بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن حممد أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا - ١٠٦٢

كان يف سفر فرأى : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : بن عبد الرمحن ، عن حممد بن عمرو بن احلسن ، عن جابر ، 
" فاحتمل  :قال الشافعي " ليس من الرب الصوم يف السفر : " هو صائم ، فقال : رجال يظلل عليه فسأل ، فقالوا 

أن يبلغ هذا الرجل بنفسه يف فريضة صوم وال نافلة ، وقد أرخص اهللا له وهو صحيح أن يفطر " ليس من الرب 
 املفروض الذي من خالفه أمث" ليس من الرب : " وحيتمل 
مد بن أنا أبو العباس حم: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو نصر أمحد بن علي الفامي وغريمها ، قالوا  - ١٠٦٣

يعقوب ، نا الربيع بن سليمان املرادي ، نا عبد اهللا بن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، عن أيب األسود ، عن 
إين أجد يب قوة : عروة ، عن أيب مراوح ، عن محزة بن عمرو األسلمي ، أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هي رخصة من اهللا تبارك وتعاىل ، : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم  على الصيام يف السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول
 "فمن أخذ هبا فحسن ، ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه 

استحباب الصوم : " وروينا عن ابن مسعود ، وعثمان بن أيب العاص ، وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم  - ١٠٦٤
 اء صوم رمضانباب قض"استحباب الفطر : " وعن ابن عمر " على الفطر 
أحص : " روينا عن أيب عبيدة بن اجلراح ، ومعاذ بن جبل ، أهنما سئال عن قضاء ، رمضان ؟ فقاال  - ١٠٦٥

 وروينا عن رافع بن خديج ، وعن أيب هريرة ، وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم ، معناه" العدة وصم كيف شئت 
ياد ، نا عبيد بن عبد الواحد ، نا سعيد بن أيب مرمي ، أنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل ، نا أبو سهل بن ز - ١٠٦٦

من كان عليه : " حيىي بن أيوب ، حدثين ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه كان يقول يف قضاء رمضان 
 وروينا جواز ، تفريقه يف حديث مرسل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم" شيء منه فليفرق بينه ، إن شاء 

روينا يف ، جواز تأخري القضاء إىل شعبان ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو نصر أمحد بن علي الفامي و - ١٠٦٧
نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد اهللا ، نا يزيد ، أنا حيىي هو ابن سعيد ، عن أيب سلمة بن : قاال 

علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه حىت يأيت شعبان كان يكون : " عبد الرمحن ، أنه مسع عائشة تقول 



فإن فرط : الشغل من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قلت : ورواه زهري بن معاوية ، عن حيىي ، وقال حيىي " 
 حىت يأيت رمضان آخر

كرم ، نا يزيد بن هارون ، فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن م - ١٠٦٨
: " أنا شعبة ، عن احلكم ، عنميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، يف رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر ، قال 

 ورويناه عن أيب هريرة" يصوم هذا ويطعم عن ذلك ، كل يوم مسكينا ويقضيه 
فال يكون عليه شيء ، فإن صح ففرط يف املريض يفطر ، مث مل يصح حىت مات : " وروي عن ابن عباس  - ١٠٦٩

 "يف القضاء حىت مات فقد 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ببغداد ، أنا إمساعيل الصفار ، نا أمحد بن  - ١٠٧٠

ل ابن سئ: منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ، قال 
كذا رواه " يطعم ستني مسكينا : " عباس ، عن رجل ، مات وعليه صوم رمضان وعليه نذر صوم شهر آخر ؟ قال 

أنه قال يف صوم شهر رمضان يطعم : ابن ثوبان ، ويف رواية سعيد بن جبري ، وميمون بن مهران ، عن ابن عباس 
روايته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف امرأة جاءت إليه عنه ، ويف النذر يصوم عنه وليه ، وفتواه يف املنذر يوافق 

: " نعم ، قال : أكنت قاضية عنها دينا لو كان عليها ؟ قالت : " إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال : فقالت 
أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي : " أفأصوم عنها ؟ فقال : ويف رواية أخرى " . فصومي عنها 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين  - ١٠٧١"فصومي عن أمك : " قال . نعم : قالت " ك عنها ؟ ذل
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا عمرو بن الربيع بن طارق ، أنا حيىي بن : قالوا 

روة بن الزبري ، عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا أيوب ، عن عبيد اهللا بن أيب جعفر ، عن حممد بن جعفر ، عن ع
 وهذا إسناد صحيح" من مات وعليه صيام صام عنه وليه : " عليه وسلم قال 

 "يطعم عنها : " وقد روي عن عائشة ، أهنا قالت يف امرأة توفيت وعليها قضاء رمضان ؟  - ١٠٧٢
" عم عنه مكان كل يوم مسكني مدا من حنطة من مات وعليه صيام رمضان ، فليط: " وعن ابن عمر  - ١٠٧٣

وروي عنه يف اإلطعام عن امليت مرفوعا وليس بالقوي ، وحديث الصوم عنه أصح إسنادا روته عائشة ، وابن عباس 
 ، وبريدة بن احلصيب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 باب استحباب السحور
رمحن بن احلسن القاضي ، نا إبراهيم بن احلسني ، نا آدم ، نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين عبد ال - ١٠٧٤

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت أنس بن مالك ، يقول : شعبة ، نا عبد العزيز بن صهيب ، قال 
 "تسحروافإن يف السحور بركة 

فصل ما بني صيامنا وصيام " : وروينا عن عمرو بن العاص ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٠٧٥
 ومعناه يف حديث العرباض بن سارية الغداء املبارك" أهل الكتاب أكلة السحور 

 "نعم سحور املؤمن التمر : " ويف حديث أيب هريرة مرفوعا  - ١٠٧٦
 باب ما يستحب من تأخري السحور وتعجيل الفطور

لطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن ا - ١٠٧٧
ال : " على مالك ، عن أيب حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر 



عدي ، نا إسحاق بن أمحد اخلزاعي مبكة أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد بن اخلليل املاليين ، أنا أبو أمحد بن - ١٠٧٨
، نا حيىي بن سعيد بن سامل القداح ، نا عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، 

بتعجيل الفطر ، وتأخري السحور ، ووضع : إنا معاشر األنبياء أمرنا بثالث : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
تفرد به عبد اجمليد ، عن أبيه وروي عن طلحة بن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن " اليمىن على اليسرى يف الصالة اليد 

 ثالث من النبوة ، فذكرهتن: عباس ، وقيل ، عن أيب هريرة ، مرفوعا وروي عن عائشة ، رضي اهللا عنها أهنا قالت 
 باب من أفطر يف رمضان مث بان له أن الشمس مل تغرب

أخربنا حممد بن عبد اهللا األديب ، أنا أبو بكر اإلمساعيلي ، أخربين احلسن بن سفيان ، نا ابن منري ، نا أبو  - ١٠٧٩
أفطرنا على عهد رسول اهللا صلى : " أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة ، عن أمساء رضي اهللا عنها ، قالت 

 بد من ذلك: فأمروا بالقضاء ؟ قال : ت هلشام فقل" اهللا عليه وسلم ، يف يوم غيم ، مث بدت لنا الشمس 
من كان أفطر فليصم يوما : " وروينا يف ، أصح الروايتني عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال يف مثل ذلك  - ١٠٨٠

 باب ما يستحب أن يفطر عليه وما يقول"مكانه ، واهللا أعلم 
، نا أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي ، نا أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الفقيه بالطابران مبكة  - ١٠٨١

احلضرمي ، نا أمحد بن حنبل ، نا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى 
كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن مل يكن فتمرات ، فإن مل يكن حسا حسوات من ماء : " اهللا عليه وسلم 

" 
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن داود الرزاز ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا حممد بن عبد القزاز ، نا و - ١٠٨٢

عبد اهللا بن بكر السهمي ، نا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سريين ، عن امرأة يقال هلا الرباب من بين ضبة ، 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر ، : " ه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا علي: عن سليمان بن عامر الضيب ، قال 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا : وروينا عن ابن عمر ، قال  - ١٠٨٣"فإن مل جيد فعلى ماء فإن املاء طهور 

 "ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت األجر إن شاء اهللا : " أفطر قال 
اللهم لك صمت : " لى اهللا عليه وسلم ، كان إذا أفطر قال وعن معاذ بن زهرة ، أنه بلغه أن النيب ص - ١٠٨٤

 "وعلى رزقك أفطرت 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا روح بن  - ١٠٨٥

صلى اهللا عليه وسلم ، كان  أن النيب: عبادة ، نا هشام بن أيب عبد اهللا ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أنس بن مالك 
" أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم األخيار األبرار ، ونزلت عليكم املالئكة : " إذا أفطر عند أهل بيت قال 

 ورويناه يف موضع آخر عن ثابت ، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
 باب فضل شهر رمضان وصيامه وقيامه

 ل فيه القرآنشهر رمضان الذي أنز: قال اهللا عز وجل 
نا أبو العباس ، حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال  - ١٠٨٦

يعقوب ، نا الربيع بن سليمان املرادي ، نا ابن وهب ، أخربين يونس ، عن ابن شهاب ، عن ابن أيب أنس ، أن أباه 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة ، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :، حدثه أنه مسع أبا هريرة ، يقول 

 "وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطني 
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، أنا  - ١٠٨٧



: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة ، قال  أبو بكر بن عياش ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ،
إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ، وفتحت 

زاد " النار يا باغي اخلري أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ، وهللا عتقاء من : أبواب اجلنان فال يغلق منها باب ونادى مناد 
 وذلك عند كل ليلة: فيه أبو كريب ، عن أيب بكر بن عياش 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين إمالء ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد بن  - ١٠٨٨
النيب صلى اهللا  الصباح ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن أيب هريرة ، عن

 "من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه : " عليه وسلم قال 
نا أبوالعباس حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن : وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، وحممد بن موسى ، قاال  - ١٠٨٩

مة ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا أيب طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا حممد بن عمرو ، عن أيب سل
من صام شهر رمضان وقامه إميانا واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إميانا : " عليه وسلم قال 

 "واحتسابا غفر له ما مضى من ذنبه 
 باب االجتهاد يف العشر األواخر من رمضان وحتري ليلة القدر من لياليها

ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا : نا أبو احلسني بن بشران ، وأبو احلسني بن الفضل القطان ، قاال أخرب - ١٠٩٠
كان : " مسعت عائشة ، تقول : سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن أيب يعفور ، عن مسلم ، عن مسروق ، قال 
 "الليل ، وأيقظ أهله ، وشد املئزر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إذا دخلت العشر األواخر من رمضان أحيا 

جيتهد يف : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : روينا عن األسود بن يزيد ، عن عائشة ، أهنا قالت  - ١٠٩١
 "العشر األواخر ، ما ال جيتهد يف غريها 

مضان هي أو يف غريه ؟ يا رسول اهللا أخربين عن ليلة القدر أيف ر: قلت : وروينا عن أيب ذر ، أنه قال  - ١٠٩٢
مث " التمسوها يف العشر األواخر : " مث قال " هي إىل يوم القيامة : " مثقال " ال ، بل هي يف شهر رمضان : " فقال 
 "التمسوها يف السبع األواخر : " قال 

ر من العشر حتروا ليلة القدر يف الوت: " ويف حديث ابن عمر ، وعائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٠٩٣
 "األواخر 
وروينا عن أيب سعيد اخلدري ، أنه عدها من آخر الشهر فصارت األشفاع من أوله أوتارا إذا عددت  - ١٠٩٤

من آخره فتطلب من مجيع لياليها ، وحيتمل أن تكون فضيلتها اآلن بنزول املالئكة فيها بالسالم على املؤمنني كما 
من ألف شهر ، تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم من كل أمر سالم هي ليلة القدر خري : اهللا عز وجل " قال 

حىت مطلع الفجر وأن نزوهلا خيتلف يف هذه الليلة على مر السنني ، فأية ليلة كان فيها نزول املالئكة بالسالم فهي 
ن كمن اجتهد يف أكثر من ليلة القدر ، ومن اجتهد فيها بقيام أو قراءة ، أو ذكر ، أو نوع من أنواع الطاعات ، كا

 "ألف شهر ليس فيها ليلة القدر 
: قويل : " يا رسول اهللا ، أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أقول ؟ قال : وروينا عن عائشة ، أهنا قالت  - ١٠٩٥

 "اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين " 
 "لة القدر ، فقدأخذ حبظه منها من شهد العشاء لي: " وروينا عن سعيد بن املسيب ، أنه قال  - ١٠٩٦
من صلى العشاء اآلخرة يف مجاعة يف رمضان : " وروي عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٠٩٧

 واهللا أعلم" فقد أدرك ليلة القدر 



 باب يف فضيلة الصوم
فظ النيسابوري ، قاال أنا أبو أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة ، وأبو عبد اهللا احلا - ١٠٩٨

جعفر حممد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي ، نا وكيع ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب 
إىل : احلسنة عشر أمثاهلا : كل عمل ابن آدم يضاعف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 

إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به ؛ يدع طعامه وشهوته من أجلي ، للصائم : " ل سبعمائة ضعف قال اهللا عز وج
 "فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه وخللوف فيه أطيب عند اهللا من ريح املسك الصوم جنة : فرحتان 
ة من عذاب الصوم جن: " وروينا يف ، حديث عثمان بن أيب العاص ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٠٩٩

 "اهللا عز وجل 
أخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد بن شبيب الفامي الشيخ الصاحل ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب  - ١١٠٠

احلافظ ، نا حممد بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن خملد ، عن سليمان بن بالل ، حدثين أبو حازم ، عن سهل بن سعد 
إن يف اجلنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال : " اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى : ، قال 

باب "أين الصائمون ؟ فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد : يدخل معهم أحد غريهم ، يقال 
 صوم ستة أيام من شوال

د بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا حماضر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حمم - ١١٠١
مسعت أبا أيوب األنصاري ، : أخربين عمر بن ثابت األنصاري ، قال : املورع ، نا سعد بن سعيد األنصاري ، قال 

 "من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال 
اب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم االثنني وصوم داود عليه السالم ، وكراهة صوم الدهر ملن ال يطيق القيام ب
 به

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو  - ١١٠٢
عن قتادة ، : عن غيالن بن جرير ، وقال هشام : د ، ومهدي داود ، نا محاد بن زيد ، وهشام ، ومهدي ، قال محا

أن أعرابيا ، سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن غيالن بن جرير ، عن عبد اهللا بن معبد الزماين ، عن أيب قتادة : 
 رضينا باهللا ربا وباإلسالم: وسلم ، عن صومه ؟ فغضب حىت عرف ذلك يف وجهه ؛ فقام عمر بن اخلطاب فقال 

يا رسول اهللا : دينا وبك نبيا ، أعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسوله ، فلم يزل عمر يردد ذلك حىت سكن فقال 
ما : " أوقال " ال صام وال أفطر : " ، ما تقول يف رجل يصوم الدهر كله ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا : فقال " ومن يطيق ذلك : " ني ويفطر يوما ؟ فقال يا رسول اهللا كيف مبن يصوم يوم: فقال " صام وما أفطر 
يا رسول اهللا فما تقول : فقال " لوددت أين طوقت ذلك : " رسول اهللا كيف مبن يفطر يومني ويصوم يوما ؟ فقال 

يا رسول اهللا فما تقول فيمن يصوم : فقال " ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه : " يف صوم يوم االثنني ؟ فقال 
يا رسول اهللا فما تقول يف صوم يوم : قال " ذلك صوم أخي داود صلوات اهللا عليه : " ا ويفطر يوما ؟ فقال يوم

يا رسول اهللا فما تقول يف صوم يوم : قال " إين ألحتسب على اهللا عز وجل أن يكفر السنة : " عاشوراء ؟ قال 
 "ا والسنة اليت بعدها إين ألحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله: " عرفة ؟ قال 

وهذا الذي روينا يف ، يوم عرفة إمنا هو لغري احلاج ، فقد روينا عن مهدي بن حسان ، عن : قلت  - ١١٠٣
أخربناه أبو " هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عن صوم يوم عرفة بعرفات : " عكرمة ، عن أيب هريرة قال 

اك ، نا حيىي بن جعفر بن الزبرقان ، نا أبو داود الطيالسي ، نا حوشب بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عمرو بن السم



 عقيل ، نا مهدي بن حسان
أنه أفطر يف حجته بعرفة ،وأما عاشوراء فإنه اليوم العاشر ، : " وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١١٠٤

 "وكان قد عزم أن يصوم معه التاسع وذلك فيما 
حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ، أنا أخربنا أبو  - ١١٠٥

حممد بن حيويه ، أنا سعيد بن أيب مرمي ، نا حيىي بن أيوب ، حدثين إمساعيل بن أمية ، أنه مسع أبا غطفان بن طريف ، 
عليه وسلم ، يوم عاشوراء وأمر بصيامه  حني صام رسول اهللا صلى اهللا: مسعت عبد اهللا بن عباس ، يقول : يقول 
فإذا كان العام : " يا رسول اهللا إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا 

فلم يأت العام املقبل حىت تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأما صوم : قال " املقبل صمنا اليوم التاسع إن شاء اهللا 
 "إمنا هنى عنه خمافة أن يضعفه عن الفرض ، فإن قوي عليه فقد : " دهر فالذي يشبه أنه صلى اهللا عليه وسلم ال

أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا الضحاك بن  - ١١٠٦
من صام الدهر ضيقت عليه : " يه وسلم أنه قال يسار ، عن أيب متيمة ، عن أيب موسى ، عن النيب صلى اهللا عل

يشبه أن " : ضيقت عليه جهنم : " وحكينا عن املزين رضي اهللا عنه أنه قال يف قوله " جهنم هكذا ، وعقد تسعني 
يكون معناه ضيقت عنه جهنم ، ومن ضيقت عنه جهنم فال يدخلها ، وال يشبه غري هذاألن من ازداد هللا عمال أو 

مسعت أبا سعيد بن أيب بكر ، : ند اهللا رفعة وعليه كرامة وإليه قربة أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، قال طاعة ازداد ع
سألت املزين عن معىن ، هذا فذكره وروي عن ابن عمر ، وأيب : مسعت حممد بن إسحاق بن خزمية ، يقول : يقول 

 طلحة ، وعائشة يف سرد الصوم
ان ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا أخربنا أبو احلسني بن بشر - ١١٠٧

قال رسول اهللا صلى : معمر ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن ابن معانق أو أيب معانق ، عن أيب مالك األشعري ، قال 
عدها اهللا ملن أالن الكالم ، إن يف اجلنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أ: " اهللا عليه وسلم 

 "وأطعم الطعام ، وتابع الصيام ، وصلى بالليل والناس نيام 
 باب العمل الصاحل يف العشر من ذي احلجة

أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو  - ١١٠٨
مسعت مسلم البطني ، حيدث عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن النيب : ال داود ، نا شعبة ، عن األعمش ، ق

يا رسول اهللا وال اجلهاد يف : قالوا " ما العمل يف أيام أفضل منه يف عشر ذي احلجة : " صلى اهللا عليه وسلم قال 
عز وجل ، مث ال يرجع من  وال اجلهاد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله يف سبيل اهللا: " سبيل اهللا ؟ قال 

 "ذلك بشيء 
: " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروي عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت  - ١١٠٩

 باب الصوم يف أشهر احلج احلرام"يصوم تسع ذي احلجة ، ويوم عاشوراء ، وثالثة أيام من كل شهر 
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن : و سعيد بن أيب عمرو قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأب - ١١١٠

عبد احلميد احلارثي ، نا حسني بن علي ، عن زائدة ، عن عبد امللك ، عن حممد بن املنتشر ، عن محيد احلمريي ، 
: " كتوبة ؟ قال أي الصالة أفضل بعد صالة امل: سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة ، قال 

وكذلك " شهر اهللا الذي يدعونه احملرم : " فأي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : قال " الصالة يف جوف الليل 
أنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس السياري ، نا حممد بن : رواه أبو بشر ، عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي 



صالة : " ن شقيق ، نا أبو عوانة ، عن أيب بشر فذكره بإسناده حنوه وقال موسى بن حامت ، نا علي بن احلسن ب
 "بالليل 
 قاله ثالثا" صم من احلرم واترك : " وروينا يف حديث الباهلي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١١١١

 باب الصوم يف شعبان
نا أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان : اال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، ق - ١١١٢

بن سعيد الدارمي ، نا القعنيب ، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا ، عن أيب سلمة 
يصوم حىت نقول ال : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عبد الرمحن ، عن عائشة أم املؤمنني ، أهنا قالت 

طر ، ويفطر حىت نقول ال يصوم ، وما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استكمل شهرا قط إال رمضان ، وما يف
 "رأيته أكثر صياما منه يف شعبان 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بالل ، نا حممد بن إمساعيل األمحسي ، نا احملاريب ، عن األحوص  - ١١١٣
: " جر بن حبيب ، عن مكحول ، عن أيب ثعلبة اخلشين ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال بن حكيم ، عن املها

إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع اهللا إىل خلقه ، فيغفر للمؤمنني وميلي للكافرين ، ويدع أهل احلقد حلقدهم 
 "حىت يدعوه 

 باب يف صوم ثالثة أيام من الشهر
حلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود املنادي ، أخربنا أبو عبد اهللا ا - ١١١٤

أكان رسول اهللا : نا يونس بن حممد ، نا عبد الوارث ، عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية ، أهنا سألت عائشة 
أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت  من أي: نعم ، قلت : صلى اهللا عليه وسلم ، يصوم من كل شهر ثالثة أيام ؟ قالت 

أن رسول اهللا صلى اهللا : قد روينا يف حديث عبد اهللا بن مسعود : ما كان يبايل من أي الشهر كان يصوم ، قلت : 
وروينا يف ، حديث أيب ذر ، ويف حديث قتادة  - ١١١٥"كان يصوم ثالثة أيام من غرة كل شهر : " عليه وسلم 

 "أمرهم بصيام أيام البيض ثالث عشرة ، وأربع عشرة ، ومخس عشرة : " ليه وسلم بن ملحان أن النيب صلى اهللا ع
يأمرين أن أصوم ثالثة أيام : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا يف ، حديث أم سلمة قالت  - ١١١٦

 "من الشهر االثنني واخلميس 
يصوم ثالثة أيام من الشهر : " اهللا عليه وسلم كان رسول اهللا صلى : وروينا يف ، حديث حفصة قالت  - ١١١٧

 "، اإلثنني ، واخلميس ، واإلثنني من اجلمعة األخرى 
باب "الصوم يف الشتاء الغنيمة الباردة : " ويف حديث عامر بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١١١٨

 الصائم ينزه صومه عن اللغو والرفث
إسحاق ، أنا أبو سهل أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد القطان ، نا أمحد بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب - ١١١٩

حممد بن عيسى القاضي ، نا القعنيب ، عن مالك ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا 
فإن امرؤ قاتله ، أو شامته الصيام جنة ، فإذا كان أحدكم صائما فال يرفث ، وال جيهل : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "إين صائم : فليقل 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو ، نا أبو املوجه ، نا أمحد بن  - ١١٢٠

مل يدع  إذا: " يونس ، نا ابن أيب ذئب ، عن املقربي ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "الصائم قول الزور والعمل به ، واجلهل فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه 



 باب من خرج من صوم التطوع قبل متامه
حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا  - ١١٢١

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات : ، عن عائشة ، قالت  سليمان بن معاذ ، عن مساك ، عن عكرمة
أعندك شيء : " ودخل علي يوما آخر فقال : قالت " إذا أصوم : " قال . ال : قلت " أعندك شيء ؟ : " يوم فقال 

ن وشاهد هذا احلديث حديث عائشة بنت طلحة ع" إذا أفطر وإن كنت فرضت الصيام : " قال . نعم : قلت " ؟ 
 عائشة زوج النيب ، صلى اهللا عليه وسلم مبعناه

وأنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا بكار بن قتيبة القاضي ، نا صفوان بن  - ١١٢٢
عيسى القاضي ، نا أبو يونس حامت بن أيب صغرية ، عن مساك بن حرب ، عن أيب صاحل ، عن أم هانئ ، أن رسول 

 "الصائم املتطوع أمري نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر : " اهللا عليه وسلم ، كان يقول اهللا صلى 
حدثنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا محاد بن سلمة ،  - ١١٢٣

دخل علي رسول اهللا صلى : عن مساك بن حرب ، عن هارون ابن أم هانئ ، عن أم هانئ بنت أيب طالب ، قالت 
يا رسول : اهللا عليه وسلم فدعوت له بشراب فشرب ، أو قالت دعا بشراب فشرب ، مث ناولين فشربت وقلت 

إن كان قضاء يوم من : " اهللا إين كنت صائمة ولكين كرهت أن أرد سؤرك ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وأما حديث عروة ، عن " فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فال تقضي  رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تطوعا

 عائشة ، وعمرة ، عن عائشة ، يف األمر بالقضاء فلم يثبت إسناده وإمنا رواه احلفاظ ، عن الزهري ، مرسال
وحديث عمرة ، عن عائشة رضي اهللا عنها ، غلط فيه جرير بن حازم على حيىي بن سعيد ، ورواية زميل  - ١١٢٤

عروة ، عن عائشة ، أنكرها البخاري وزميل جمهول ، مث إن صح فيحتمل أن يكون املراد هباالستحباب ، كما ، عن 
أفطر وصم يوما مكانه إن شئت : " روي يف حديث أيب سعيد اخلدري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، حيث قال 

" 
 باب النهي عن الوصال يف الصوم

احلسني بن داود العلوي إمالء ، أنا عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه املزكي ، ح  حدثنا أبو احلسن حممد بن - ١١٢٥
نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، : وأخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان قاال 

إياكم : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر: هذا ما حدثين أبو هريرة ، قال : أنا معمر ، عن مهام بن منبه ، قال 
إين لست يف ذلكم مثلكم إين أبيت يطعمين ريب ، ويسقيين : " فإنك تواصل يا رسول اهللا ؟ قال : قالوا " والوصال 

 "فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة 
 باب النهي عن إفراد يوم اجلمعة بالصيام

العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا أبو معاوية ، عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو - ١١٢٦
ال يصم أحدكم يوم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال 

 باب األيام اليت هني عن صومها"اجلمعة ، إال أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما 
حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا أمحد بن يوسف حدثنا أبو  - ١١٢٧

السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أيب عبيد ، مويل عبد الرمحن بن عوف ، أنه شهد العيد مع 
يا أيها الناس ، إن : ، مث خطب فقال  عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، فصلى قبل أن خيطب ، بال أذان وال إقامة

هنى عن صيام هذين اليومني ، أما أحدمها فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم ، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 "وأما اآلخر فيوم تأكلون فيه من نسككم 
بن احلسن الصواف ، نا  أخربنا أبو احلسن حممد بن يعقوب الفقيه بالطابران ، أنا أبو علي حممد بن أمحد - ١١٢٨

إسحاق بن احلسن احلريب ، نا حممد بن سابق ، نا إبراهيم بن طهمان ، عن أيب الزبري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن 
إنه ال : " أبيه ، أنه حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بعثه واألوس بن احلدثان يف أيام التشريق فناديا 

 "ام مىن أيام أكل وشرب يدخل اجلنة إال مؤمن وأي
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد ، نا احلسن بن سفيان ، نا حممد بن عبد اهللا بن منري ، نا  - ١١٢٩

فلقيت أبا املليح : إمساعيل ابن علية ، عن خالد احلذاء ، حدثين أبو قالبة ، عن أيب املليح ، عن نبيشة ، قال خالد 
 "أيام التشريق أيام أكل وشربوذكر اهللا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فحدثين به فذكر عن 

 باب االعتكاف
 وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد: قال اهللا عز وجل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا حيىي بن بكري ،  - ١١٣٠
أن : ن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم نا الليث ، ع

كان يعتكف العشر األواخر من رمضان ، حىت توفاه اهللا ، مث اعتكف أزواجه من : " النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال يعود مريضا ، وال ميس امرأته وال يباشرها بعده ، والسنة يف املعتكف أن ال خيرج إال حلاجته اليت البد له منها ، و
والسنة يف املعتكف أن ال : " قوله : قلت " ، وال اعتكاف إال يف مسجد مجاعة ، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم 

 إنه من قول عروة ولذلك مل خيرج البخاري ، ومسلم هذه الزيادة يف الصحيح: قد قيل " خيرج ، إىل آخره 
" ال اعتكاف إال بصيام : " جه آخر عن عائشة ، موقوفا ، ومن وجه آخر ضعيف مرفوعا وروي من ، و - ١١٣١

 ومل يثبت رفعه
ال : " كان ابن عباس : وروينا عن عبد العزيز بن حممد ، عن أيب سهل بن مالك ، عن طاوس ، أنه قال  - ١١٣٢

وروي ذلك ، مرفوعا ورفعه إىل النيب  ذلك رأيي: وقال عطاء " يرى على املعتكف صياما إال أنه جيعله على نفسه
 صلى اهللا عليه وسلم ال يصح

 "املعتكف إن شاء صام ، وإن شاء مل يصم : " روي عن علي ، وابن مسعود أهنما قاال : وقال ابن املنذر  - ١١٣٣
نذرت يف يا رسول اهللا ، إين : وروينا عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ، قال  - ١١٣٤

أخربناه أبو " أوف بنذرك : " اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عبد اهللا احلافظ أنا أبو حممد بن حليم ، نا أبو املوجه أنا عبدان ، أنا عبد اهللا بن املبارك ، أنا عبيد اهللا بن عمر ، 

 فذكره 

 كتاب املناسك

 سككتاب املنا
 باب إثبات فرض احلج على من استطاع إليه سبيال

 وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني: قال اهللا عز وجل 
من كفر فلم ير حجه برا ، وال : قال " وروينا يف تفسريه عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس ، أنه  - ١١٣٥

 اله أيضا جماهدوق" تركه إمثا 



: وقاله أيضا جماهد قال الشافعي " ومن كفر من أهل امللل ، فإن اهللا غين عن العاملني : " وقال عكرمة  - ١١٣٦
أن يكون الرجل على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا ، وهو يقوى : واالستطاعة يف داللة السنة واإلمجاع ثالث 
فإن كان واجدا املال وهو ال يقدر على الثبوت على الراحلة : ن قال على املركب مث ساق احلديث يف شرحه إىل أ

وال مركب غريها فليس مبستطيع ببدنه وعليه االستطاعة الثانية ، أن يكون له مال فيستأجر به من حيج عنه أو 
 يكون له من إذا أمره أن حيج عنه أطاعه

بن احلسني السلمي ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ،  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد الرمحن حممد - ١١٣٧
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ناحممد بن إسحاق ، نا قبيصة بن عقبة ، نا سفيان ، عن إبراهيم ، يعين ابن : قالوا 

من استطاع : يزيد اخلوزي ، عن حممد بن عباد املخزومي ، عن ابن عمر ، مسعه من النيب ، صلى اهللا عليه وسلم 
وهذا احلديث له شاهد من جهة احلسن ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " الزاد ، والراحلة : " ليه سبيال قال إ

 مرسال ، وروي عن عمر وابن عباس من قوهلما
أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه ، أنا أبو حممد بن حيان األصبهاين ، نا عبد الرمحن بن أيب  - ١١٣٨
وجدت يف كتاب عتاب بن أعني ، عن سفيان الثوري ، عن يونس بن عبيد ، عن احلسن ، عن أمه ، : ال حامت ، ق

وهكذا روي " الزاد والراحلة : " ما السبيل إىل احلج ؟ قال : سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن عائشة ، قالت 
 من وجه آخر عن عتاب بن أعني ، عن سفيان ، واحملفوظ عن سفيان ما

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد اهللا بن عمر بن شوذب املقري بواسط ، نا شعيب بن أيوب ، نا أبو  - ١١٣٩
: سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عن السبيل ؟ قال : داود احلفري ، عن سفيان ، عن يونس ، عن احلسن ، قال 

: دة ، عن احلسن ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل وكذلك رواه ابن أيب عروبة ، عن قتا" الزاد ، والراحلة " 
 عن ابن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، واألول أصح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو النضر حممد بن حممد الفقيه ،نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما  - ١١٤٠
كان الفضل بن عباس : ، عن عبد اهللا بن عباس ، قال قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار 

رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، 
يا رسول اهللا ، إن فريضة اهللا يف : فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يصرف الفضل إىل الشق اآلخر فقالت 

وذلك يف حجة " نعم : " لى عباده أدركت أيب شيخا ، ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال احلج ع
وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن " شيخا كبريا : " الوداع ، وقال فيه غريه 

ان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا سليمان ، نا الشافعي ، أنا سفيان ، عن ابن شهاب ، عن سليم
 عليه وسلم ، مبعىن رواية مالك دون قصة الفضل

وأخربنا سفيان ، حدثين عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس : قال  - ١١٤١
يا رسول اهللا : احلديث ، أهنا قالت  ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله ما مسعته منه وزادين عمرو بن دينار يف

 "نعم كما لو كان عليه دين فقضيته : " أوينفعه ؟ قال 
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، أنا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ، نا عبد الرمحن بن بشر  - ١١٤٢

كنت : هللا بن بريدة األسلمي ، عن أبيه ، قال ، نا مروان بن معاوية ، حدثين عبد اهللا بن عطاء املدين ، حدثين عبد ا
يا رسول اهللا ، إين كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت : عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأتت امرأة فقالت 

فإهنا ماتت وعليها صوم شهر ؟ قال : قالت " قد وجب أجرك ورجعتإليك يف املرياث : " أمي وبقيت الوليدة ؟ قال 



 "فحجي عن أمك : " فإهنا ماتت ومل حتج قال : قالت " أمك  صومي عن: " 
 باب من حج عن غريه ومل يكن قد حج عن نفسه

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا إسحاق بن إمساعيل  - ١١٤٣
يمان ، عن ابن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، نا عبدة بن سل: ، وهناد بن السري املعىن واحد ، قال إسحاق 

: " لبيك عن شربمة ، قال : عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال يقول 
حج عن نفسك ، مث حج عن : " قال . ال : قال " حججت عن نفسك ؟ : " أخ يل ، قال : قال " من شربمة ؟ 

 "شربمة 
فاجعل هذه عنك ، مث : " رواه مجاعة عن عبدة ، منهم هارون بن إسحاق ، وغريه وقالوا يف احلديث و - ١١٤٤

 فاجعل هذه عن نفسك: ورواه أبو يوسف القاضي ، عن سعيد بن أيب عروبة وقال " حج عن شربمة 
، وقال يف  عنه ، عن عطاء ، عن عائشة: ورواه ابن أيب ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وقيل  - ١١٤٥
وكذلك رأى يف بعض الروايات عن ابن أيب عروبة وأما حديث " فلب عن نفسك ، مث لب عن فالن : " احلديث 

 نبيشة ، فإنه باطل ال أصل له ، رواه احلسن بن عمارة ، مرة ، مث رجع عنه فرواه على الصحة كما رواه سائر الناس
إين نذرت أن أحج ، فلم أحج : " ة ، سألت ابن عمر قالت مسعت امرأ: وروينا عن زيد بن جبري ، قال  - ١١٤٦
 "ابدئي حبجة اإلسالم : ؟ فقال 
: " قال : وعن سليمان ، أو أيب سليمان مسع أنس بن مالك ، يقول فيمن نذر أن حيج ، فلم حيج قط  - ١١٤٧

حممد املنادي ، نا عبيد اهللا بن معاذ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عمرو بن مطر ، نا حيىي بن" ليبدأ بالفريضة 
، نا أيب ، نا شعبة ، فذكر األثرين عن زيد ، وعن سليمان ، أو أيب سليمان ، وروينا عن عطاء فيمن مل حيج فحج 

هذه حجة اإلسالم ، مث حيج عن الرجل بعده إن شاء وعن : ينوي النافلة ، أو حج لنذره ، أو حج عن رجل قال 
 نذره

 يف العمر مرة واحدة باب وجوب احلج
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ، نا سعيد بن مسعود  - ١١٤٨

، نا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن حسني ، عن الزهري ، عن أيب سنان ، عن ابن عباس ، أن األقرع بن حابس ، 
ال بل مرة : " يا رسول اهللا ، احلج يف كل سنة أم مرة واحدة ؟ قال : لم ، فقال سأل النيب صلى اهللا عليه وس

وافقه سليمان بن كثري ، وحممد بن أيب حفصة ، عن الزهري ، عن أيب سنان وهو أبو " واحدة ، فمن زاد فتطوع 
 سنان ، واألول أصح: سنان الدؤيل ، وقال عقيل 

ث الثابت عن الربيع بن مسلم ، عن حممد بن زياد ، عن أيب هريرة ومعىن هذا احلديث موجود يف احلدي - ١١٤٩
: فقال رجل " أيها الناس ، قد فرض عليكم احلج فحجوا : " خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال 

وجبت وملا لو قلت نعم ل: " أكل عام يا رسول اهللا ؟ فسكت حىت قاهلا ثالثا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ذروين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم ، واختالفهم على أنبيائهم ، فإذا : " مث قال " استطعتم 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن جعفر " أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا هنيتكم عن شيء فدعوه 
 حنبل ، حدثين أيب ، نا يزيد بن هارون ، أنا الربيع بن مسلم القرشي فذكره القطيعي ، نا عبد اهللا بن أمحد بن

 باب حج املرأة
أخربنا أبو احلسن العلوي ، أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن دلويه الدقاق ، نا أبو األزهر ، نا حممد بن  - ١١٥٠



استأذنا النيب : أم املؤمنني ، قالت يوسف ، نا سفيان ، عن معاوية بن إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة 
ونأمر املرأة أن ال : قال الشافعي رمحه اهللا " حسبكن ، أو جهادكن احلج : " صلى اهللا عليه وسلم يف اجلهاد فقال 

خترج إال مع حمرم ، فإن مليكن هلا حمرم أو كان فامتنع فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة 
أن تسافر املرأة للحج : " وبلغنا عن عائشة ، وابن عمر وعروة مثل قولنا يف : ة ، خرجت فحجت ، قال واحدة ثق

 "، وإن مل يكن هلا حمرم 
ال يأيت عليك قليل حىت خترج : " ويف حديث عدي بن حامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال الشيخ  - ١١٥١

 "املرأة من احلرية ، إىل مكة بغري خفري 
 اب حج الصيبب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، نا احلميدي ، نا سفيان  - ١١٥٢
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قفل فكان : ، نا إبراهيم بن عقبة ، عن كريب موىل ابن عباس ، عن ابن عباس 

رسول اهللا صلى اهللا : " املسلمون ، فمن أنت ؟ فقال : قالوا " من القوم ؟  : "بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم قال 
" نعم ولك أجر : " أهلذا حج يا رسول اهللا ؟ قال : فرفعت إليه امرأة صبيا هلا من حمفة بيدها ، فقالت " عليه وسلم 

رفعت امرأة : ، عن إبراهيم بعضد صيب ، ويف رواية أيب نعيم عن سفيان : ويف رواية مالك ، عن إبراهيم بن عقبة 
 ابنها ترضعه
حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومعنا النساء والصبيان : " ويف حديث جابر بن عبد اهللا  - ١١٥٣

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أبو بكر حممد بن أمحد  - ١١٥٤"فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم 
ي ، نا جعفر بن حممد القالنسي ، وأخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ، أنا احلسن بن حممد بن حممويه العسكر

نا حممد بن املنهال ، نا يزيد بن زريع ، نا شعبة ، عن سليمان األعمش : بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، قاال 
أميا صيب حج مث بلغ احلنث فعليه : " وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: ، عن أيب ظبيان ، عن ابن عباس ، قال 

أن حيج حجة أخرى ، وأميا أعرايب حج مث هاجر فعليه أن حيج حجة أخرى ، وأميا عبد حج مث أعتق فعليه حجة 
كذا رواه يزيد بن زريع ، عن شعبة مرفوعا ، ورواه غريه عن شعبة ، موقوفا ، واملوقوف أصح ، وقد رواه " أخرى 

إذا حج مث هاجر : ، موقوفا ورواه أبو السفر أيضا ، عن ابن عباس ، موقوفا وقوله يف األعرايب  الثوري عن األعمش
 يعين حج وهو كافر ، مث أسلم وهاجر فعليه حجة أخرى: 

 باب تأخري احلج
ت نزل: أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي قال  - ١١٥٥

فريضة احلج على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، بعد اهلجرة وافتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يف شهر 
رمضان ، وانصرف عنها يف شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام احلج للمسلمني بأمر رسول اهللا صلى 

ة قادر على أن حيج وأزواجه وعامة أصحابه ، مث انصرف اهللا عليه وسلم ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، باملدين
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عن تبوك فبعث أبا بكر رضي اهللا عنه فأقام احلج للناس سنة تسع ورسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم ، باملدينة قادر على أن حيج ومل حيج هو وال أزواجه وال عامة أصحابه حىت حج سنة عشر ، 

وهذا الذي ذكره : قلت " دللنا على أن احلج فرضه مرة يف العمر أوهلالبلوغ ، وآخره أن يأيت به قبل موته فاست
 وأمتوا احلج والعمرة هللا: الشافعي رمحه اهللا موجود يف األخبار وفرض احلج نزل زمن احلديبية سنة ست وهو قوله 

 ، وافتتح النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة يف شهر أقيموا احلج والعمرة هللا: " نقول : قال ابن مسعود  - ١١٥٦



 "رمضان ، سنة مثان وأخر احلج إىل سنة عشر ، وحنن نستحب ملن قدر عليه أن يتعجل به 
: ويف رواية أخرى " من أراد احلج فليتعجل : " وروينا عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١١٥٧

 "تعرض احلاجة فإنه قد ميرض ، وتضل الضالة و" 
 باب العمرة

 وأمتوا احلج والعمرة هللا: قال اهللا عز وجل 
أقيموا الصالة ، وآتوا الزكاة ، وأقيموا : " أمرمت بإقامة أربع : وروي عن عبد اهللا بن مسعود ، أنه قال  - ١١٥٨

 "احلج والعمرة إىل البيت ، واحلج احلج األكرب ، والعمرة األصغر 
ويف كتاب النيب "العمرة واجبة كوجوب احلج وهو احلج األصغر : " اس ، أنه قال وروي عن ابن عب - ١١٥٩

 العمرة احلج األصغر: صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم 
احلج : " واهللا إهنا لقرينتها يف كتاب اهللا وأمتوا احلج والعمرة هللا وقال ابن عمر : وقال ابن عباس  - ١١٦٠

 هليعة ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هبذا اللفظورواه ابن " والعمرة فريضتان 
: وقال ابن عباس " صالتان يعين احلج ، والعمرة وال يضرك بأيهما بدأت : " وقال زيد بن ثابت  - ١١٦١

 نسكان ال يضرك بأيهما بدأت
" احلج والعمرة مكتوبني علي  إين أسلمت فوجدت: " وعن الصيب بن معبد ، أنه قال لعمر بن اخلطاب  - ١١٦٢

 ومل ينكره عمر
أن تشهد أن ال إله إال : " ويف حديث اإلميان عن عمر بن اخلطاب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١١٦٣

اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، وأن تقيم الصالة وتؤيت الزكاة وحتج وتعتمر ، وتغتسل من اجلنابة ، وتتم الوضوء 
 " وتصوم رمضان

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق ، نا أبو النضر ، نا  - ١١٦٤
سألت النيب صلى : مسعت عمرو بن أوس ، حيدث عن أيب رزين العقيلي ، قال : شعبة ، عن النعمان بن سامل ، قال 

 "حجعن أبيك واعتمر : " ع احلج والعمرة وال الظعن ؟ قال إن أيب شيخ كبري ، ال يستطي: اهللا عليه وسلم فقلت 
احلج جهاد ، والعمرة تطوع : " وأما حديث أيب صاحل احلنفي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١١٦٥

 فإنه حديث منقطع ال تقوم به حجة ، وروي من أوجه أخر ضعيفة موصوال" 
أرطأة ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر ، أنه سئل عن العمرة ، وروي عن ابن جريج ، واحلجاج بن  - ١١٦٦

وهذا هو احملفوظ موقوف ، وروي " ال ، وأن تعتمر خري لك : " أواجبة ؟ أو قال فريضة كفريضة احلج ؟ قال 
 مرفوعا ورفعه ضعيف

 باب مواقيت احلج والعمرة
عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن حممد بن حيىي أخربنا أبو نصر أمحد بن علي بن أمحد الفامي ، نا أبو  - ١١٦٧

نا محاد بن زيد ، وأخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو : ، وحممد بن عمرو ، عن حيىي بن حيىي ، قاال 
د ، عن عمرو بن نا محاد بن زي: عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن حممد بن حيىي ، نا مسدد ، وأبو الربيع قاال 

وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ألهل املدينة ، ذا احلليفة : " دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال 
،وألهل الشام ، اجلحفة ، وألهل جند قرن املنازل ، وألهل اليمن يلملم ، فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن 

وأما ميقات : قلت " ن فمهله من أهله ، وكذلك حىت أهل مكة يهلون منها ممن يريد احلج والعمرة ، ومن كان دوهن



أنه حد هلم ذات عرق ، وإىل هذا ذهب طاوس ، : أهل العراق ففي احلديث الصحيح ، عن ابن عمر ، عن عمر 
ه ، وذهب وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، وحممد بن سريين ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، مل يوقته وإمنا وقت بعد

عطاء إىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقت ألهل املشرق ذات عرق ، وكذلك قاله عروة بن الزبري ، وروي 
ذلك يف حديث جابر بن عبد اهللا ، وعبد اهللا بن عمر ، واحلارث بن عمرو ، وعائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه 

 وسلم
لى اهللا عليه وسلم ، ألهل املشرق العقيق ، وبني العقيق وقت النيب ص: " ويف حديث ابن عباس قال  - ١١٦٨

 وقد استحب الشافعي اإلحرام منه" وذات عرق يسري 
 ويف أسانيد هذه األحاديث املرفوعة مقال"أنه كان حيرم منه : " وروي عن أنس بن مالك  - ١١٦٩
ما : ي رضي اهللا عنه أنه قيل له وأما اإلحرام من دويرة أهله قبل الوصول إىل امليقات فقد روي عن عل - ١١٧٠
وروي ذلك عن أيب هريرة مرفوعا ، ويف رفعه " أن حترم من دويرة أهلك : " وأمتوا احلج والعمرة هللا قال : قولك 
 نظر

ليتمتع املرء : " وروي عن عطاء رمحه اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا وقت املواقيت قال  - ١١٧١
 "أيت كذا وكذا للمواقيت بأهله وثيابه حىت ي
 باب الغسل لإلحرام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا عبد اهللا بن حممد الكعيب ، نا حممد بن أيوب ، أنا أبو غسان حممد بن  - ١١٧٢
عمرو زنيج ، نا جرير ، عن حيىي بن سعيد ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اهللا ، يف حديث أمساء 

" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أمر أبا بكر يأمرها ، أن تغتسل وهتل : " ميس ، حني نفست بذي احلليفة بنت ع
 حيىي بن سعيد ، هذا هو األنصاري

جترد : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اغتسل إلحرامه ، ويف رواية : وروينا عن زيد بن ثابت  - ١١٧٣
 يه من الثيابباب ما حيرم ف"إلهالله واغتسل 

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب  - ١١٧٤
انطلق : " ، نا حممد بن أيب بكر ، نا فضيل بن سليمان ، نا موسى بن عقبة ، أخربين كريب ، عن ابن عباس ، قال 

بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ، ومل ينه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من املدينة 
شيء من األزر واألردية تلبس إال املزعفر الذي يردع على اجللد ، حىت أصبح بذي احلليفة ركب راحلته ، حىت إذا 

ن من استوت على البيداء أهل هو وأصحابه ، وقلد بدنه ، وذلك خلمس بقني من ذي القعدة فقدم مكة ألربع خلو
ذي احلجة ، فطاف بالبيت ، وسعى بني الصفا ، واملروة ، ومل حيل من أجل بدنه ، ألنه كان قد قلدها ، ونزل بأعلى 

مكة عند احلجون ، وهو مهل باحلج ، ومل يقرب الكعبة بعد طوافه هبا ، حىت رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن 
رءوسهم وحيلوا ، وذلك ملن مل يكن معه بدنة ، قد قلدها ومن  يطوفوا بالبيت ، وبالصفا ، واملروة ، مث يقصروا من

 "كان معه امرأته فهي له حالل والطيب والثياب 
 باب الطيب لإلحرام

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ، أنا  - ١١٧٥
، أنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين 

طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بيدي هاتني حلرمه حني أحرم ، وحلله قبل أن : " وبسطت ، يديها وقالت 



رم ، وكذلك رواه إلحرامه قبألن حي: ورواه مالك بن أنس ، عن عبد الرمحن ، وقال ، يف احلديث " يطوف بالبيت 
 عروة ، عن عائشة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا حيىي بن منصور القاضي ، نا حممد بن أمحد بن أنس ، نا أبو عاصم النبيل  - ١١٧٦
كأين أنظر إىل وبيص : " ، نا سفيان ، عن احلسن بن عبيد اهللا ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت 

 "ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو حمرم املسك يف مفارق رس
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، أنا أبو األزهر ، نا عبد امللك يعين أبا عامر العقدي ،  - ١١٧٧

كأين أنظر : " عن سفيان ، وسعيد بن زيد ، عن عطاء بن السائب ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت 
 "ص الطيب يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بعد ثالث من إحرامه إىل وبي

 بقية كتاب املناسك
 باب اإلهالل باحلج والعمرة أو هبما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ،  - ١١٧٨
عن أيب األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ، نا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من : " زوجالنيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت 
 عليه وسلم باحلج ، فأما أهل بعمرة ، ومنا من أهل حبج وعمرة ، ومنا من أهل باحلج ، وأهل رسول اهللا صلى اهللا

 "من أهل باحلج أو مجع احلج والعمرة فلم حيلوا حىت كان يوم النحر 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا علي بن محشاذ ، نا حممد بن إسحاق بن خزمية ، نا أبو كريب ، نا أبو  - ١١٧٩

ال حيرم باحلج إال يف أشهر : " باس ، قال خالد األمحر ، عن شعبة بن احلجاج ، عن احلكم ، عن مقسم ، عن ابن ع
 "احلج فإن من سنة احلج أن حيرم باحلج يف أشهر احلج 

 "ال : أيهل باحلج يف غري أشهر احلج ؟ فقال : أنه سئل " وروينا عن جابر بن عبد اهللا ،  - ١١٨٠
 "هن احلج أشهر معلومات لئال يفرض احلج يف غري: " إمنا قال اهللا : وقال عطاء  - ١١٨١
 "من أحرم باحلج يف غري أشهر احلج جعلها عمرة : " عطاء  ٥٦٢٥وقال  - ١١٨٢

إذا أراد أن يبتدئ اإلحرام أحببت له أن يصلي نافلة ، مث يركب : باب الصالة عند اإلحرام ومىت يهل قال الشافعي 
 إذا توجه ماشيا راحلته ، فإذا استقبلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم ، وإن كان ماشيا أحرم

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقري ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب القاضي  - ١١٨٣
ادهن بدهن ليس "كان ابن عمر إذا أراد اخلروج إىل مكة : ، نا أبو الربيع ، نا فليح بن سليمان ، عن نافع ، قال 

فة ، فيصلي ركعتني ، مث يركب ، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، مث له رائحة طيبة ، مث يأيت مسجد ذي احللي
وكذلك رواه سامل بن عبد اهللا ، عن أبيه ، يف وقت إهالل " هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل : قال 

بن مالك ومبعناه رواه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تستوي به قائمة ومبعناه رواه جابر بن عبد اهللا ، وأنس 
 أبو حسان األعرج ، عن ابن عباس

وعزاه مع ما . حىت إذا استوت به استقبل القبلة فأهل " ويف رواية أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ،  - ١١٨٤
وأحب أن يهل خلف صالة : قال الشافعي يف املختصر الصغري " ذكر يف اخلرب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 نافلة ، وكذلك قال يف القدمي مكتوبة أو
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان ، وأبو حممد السكري  - ١١٨٥



نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا احلسن بن عرفة ، حدثنا عبد السالم بن حرب املالئي ، عن خصيف ، عن : قالوا 
 "أهل يف دبر الصالة " ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  سعيد بن جبري ، عن ابن عباس

وفيه بيان إهالله حني فرغ من " ورواه حممد بن إسحاق بن يسار ، عن خصيف ، بإسناده أمت من ذلك  - ١١٨٦
ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام ، مث ركب فلما استقبلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام ، فلما عال على شرف 

 "يعين فأدرك كل واحد منهم ما أدرك . يداء أهل فأدرك ذلكمنه أقوام الب
 "أهل يف مصاله إذا فرغ من ركعتيه " " فمن أخذ بقول ابن عباس : قال سعيد بن جبري  - ١١٨٧

 باب التلبية
كم ، نا ابن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احل - ١١٨٨

وهب ، أخربين مالك بن أنس ، وغري واحد ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد اهللا بن عمر ، أن تلبية رسول اهللا صلى اهللا 
قال " لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك لك " عليه وسلم 

 "بيك لبيك ، وسعديك ، واخلري بيديك ، لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك ل: " وكان ابن عمر يزيد فيه : نافع 
لبيك إله احلق : " كان من تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا يف حديث أيب هريرة أنه قال  - ١١٨٩
 "لبيك 
هللا رضاه واجلنة وإذا فرغ من التلبية صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وسأل ا: " قال الشافعي  - ١١٩٠

وقد ذكرنا إسناده يف ذلك يف غري موضعباب " واستعاذه برمحته من النار ، فإنه يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 رفع الصوت بالتلبية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن  - ١١٩١
عبد اهللا بن أيب بكر ، عن عبد امللك بن أيب بكر ، عن خالد بن السائب بن خالد ، عن أبيه ، أن رسول عيينة ، عن 

قال الشيخ " أتاين جربيل ، فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم باإلهالل : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
بن أيب بكر ورواه املطلب بن عبد اهللا بن حنطب ، عن تابعه مالك بن أنس ، عن عبد اهللا : اإلمام أمحد رمحه اهللا 

 خالد بن السائب ، عن زيد بن خالد اجلهين
 "فإهنا من شعائر احلج : " عن املطلب ، عن أيب هريرة ، وفيه من الزيادة : وقيل  - ١١٩٢
، وعن مشاله  ما من ملب يليب إال لىب ما عن ميينه: " ويف حديث سهل بن سعد رضي اهللا عنه مرفوعا  - ١١٩٣

ويف حديث عاصم بن عبيد اهللا ، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ، قيل عن أبيه ، وقيل عن جابر " من شجر وحجر 
 - ١١٩٤"ما أضحى مؤمن يليب حىت تغرب الشمس إال غابت بذنوبه حىت يعود كما ولدته أمه : " رضي اهللا عنه 

 "ة صوهتا بالتلبية ال ترفع املرأ: " وروينا عن ابن عمر ، أنه قال 
 باب ما جيتنبه احملرم من الثياب والطيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن  - ١١٩٥
ل اهللا صلى وهب ، أخربين مالك بن أنس ، وغريه ، أن نافعا ، حدثهم عن عبد اهللا بن عمر ، أن رجال ، سأل رسو

ال تلبسوا القميص ، وال العمائم ، وال السراويالت ، وال : " قال " ما يلبس احملرم من الثياب ؟ : " اهللا عليه وسلم 
الربانس ، وال اخلفاف إال أحد ال جيد نعلني فليلبس اخلفني ، وليقطعهما أسفل من الكعبني ، وال تلبسوا من الثياب 

 "شيئا مسه الزعفران والورس 
ورواه سفيان الثوري ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رجال ، قام إىل النيب صلى اهللا عليه  - ١١٩٦



أخربناه علي بن أمحد بن عبدان ، أنا سليمان بن " وال العباء : " يا رسول اهللا فذكر معناه وزاد فيه : وسلم ، فقال 
 ، فذكرهأمحد ، ثنا ابن أيب مرمي ، نا الفريايب ، نا سفيان 

ورواه الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مبعناه ، مل يذكر العباء ، وزاد يف آخره موصوال  - ١١٩٧
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر  - ١١٩٨"وال تنتقب املرأة احملرمة ، وال تلبس القفازين : " باحلديث 

د القالنسي ، نا آدم ، نا شعبة ، ثنا عمرو بن دينار ، عن جابر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ، نا جعفر بن حمم
من مل جيد اإلزار فليلبس : " خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفات فقال : بن زيد ، عن ابن عباس ، قال 

مد ، أنا أبو بكر بن وأما املرأة فأخربنا أبو علي احلسني بن حم: قلت " السراويل ، ومن مل جيد النعلني فليلبس اخلفني 
داسة ، نا أبو داود ، نا أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه ، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، ثنا أيب ، عن ابن إسحاق قال 

هنى النساء يف " حدثين عبد اهللا بن عمر أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال نافع موىل عبد اهللا بن عمر : 
، والنقاب ، وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان  إحرامهن عن القفازين

 "الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا 
عن ابن " سدل إحداهن جلباهبا من رأسها على وجهها إذا مر هبن الركبان " وروينا عن عائشة ، يف  - ١١٩٩
 "جالبيبها ، وال تضرب به وجهها تديل عليها من : " عباس 
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين ، قالوا  - ١٢٠٠

أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن أيب رباح ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، 
" النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلعرانة فإذا أتاه رجل وعليه مقطعة يعين جبة ، وهو متضمخ باخللوق  كنا عند: قال 

ما كنت تصنع يف : " يا رسول اهللا ، إين أحرمت بالعمرة وهذه علي ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال 
فما كنت : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنت أنزع هذه املقطعة وأغسل هذا اخللوق ، فقال : قال " حجك ؟ 

 "صانعا يف حجك فاصنعه يف عمرتك 
ومل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بكفارة هذا ألنه كان جاهال بأنه حيرم لبسها : " قال الشافعي  - ١٢٠١

يتزعفر الرجل حمرما كان للمحرم ، وأما اخللوق فإمنا أمره بالغسل فيما نرى ، واهللا أعلم للصفرة عليه ألنه هنى أن 
 "أو غري حمرم 

نا أبو العباس هو األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ١٢٠٢
هنى أن " إمساعيل بن إبراهيم ، أخربين عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 "الرجل يتزعفر 
وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، أنه كره لطلحة بن عبيد اهللا أن يلبس الثياب املصبغة ، يف  - ١٢٠٣

 اإلحرام ، وإن كان بغري طيب خمافة أن يراه اجلاهل فيذهب إىل أن الصبغ واحد فيلبس املصبوغ بالطيب
ال : " فقال " ، أيشمه احملرم ؟ والطيب والدهن ؟  وروينا عن جابر بن عبد اهللا ، أنه سئل عن الرحيان - ١٢٠٤

 "يكره شم الرحيان للمحرم " وعن ابن عمر ، أنه كان  - ١٢٠٥"
واألول أوىل ، وهو قول الشافعي يف " ال يرى بأسا بشم الرحيان " وروينا عن ابن عباس ، أنه كان  - ١٢٠٦

نأخذ ، فاتفق قوله يف القدمي على ما ذهب إليه ابن عمر هذا أحوط وبه : " اجلديد ، واختاره أيضا يف القدمي وقال 
 "وجابر 
أن النيب صلى اهللا عليه : وروينا عن فرقد ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قيل ، عن ابن عمر ،  - ١٢٠٧



يب ادهن بزيت غري مقتت ، وهو حمرم يعين غري مطيب ، وهذا واهللا أعلم يف تدهني احملرم جسده بغري ط" وسلم 
دون رأسه ، وحليته فإن ادهن يرجل شعره ، واحلاج أشعث أغرب ، وال يدهن رأسه وحليته ، وله أن يغتسل ويغسل 

 "رأسه 
 "يغسل رأسه وهو حمرم " ففي حديث أيب أيوب األنصاري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان  - ١٢٠٨
 "هللا ما يزيد املاء الشعر إال شعثا اصبب على رأسي ، وا: " وقال عمر بن اخلطاب وهو حمرم  - ١٢٠٩

وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ : باب احملرم ال حيلق رأسه ، وال يقلم أظفاره من مرض أو أذى قال اهللا عز وجل 
أخربنا أبو  - ١٢١٠اهلدي حمله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، : اهر الفقيه وغريمها ، قالوا عبد اهللا احلافظ ، وأبو ط
وقف رسول : نا أبو نعيم ، نا سيف ، نا جماهد ، حدثين عبد الرمحن بن أيب ليلى ، أن كعب بن عجرة ، حدثه قال 

نعم يا رسول اهللا : قلت " ذيك هوامك ؟ أتؤ: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي باحلديبية ورأسي يتهافت قمال فقال 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من : ففي نزلت هذه اآلية : قال " فاحلق : " أو قال " فاحلق رأسك : " ، قال 

فصم ثالثة أيام أو : " رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إىل آخرها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "أو انسك مبا تيسر تصدق بفرق بني ستة 

وأطعم فرقا بني ستة مساكني ، والفرق : " ورواه أيضا جماهد ، عن ابن أيب ليلى ، فقال يف احلديث  - ١٢١١
 "أو انسك بشاة : " ويف رواية " ثالثة آصع أو صم ثالثة أيام أو انسك نسيكة 

وعن " الناسي واملتعمد فيها سواء يف ثالث شعرات دم ، : " وروينا عن احلسن ، وعطاء ، أهنما قاال  - ١٢١٢
 باب احملرم ميوت"يف الشعرة مد ويف الشعرتني مدان ، ويف الثالث فصاعدا دم : " عطاء 
أخربنا أبو طاهر الفقيه أنا أبو حامد بن بالل ، نا حيىي بن الربيع املكي ، ثنا سفيان ، وأخربنا أبو عبد اهللا  - ١٢١٣

عقوب ، نا أمحد بن شيبان ، نا سفيان بن عيينة ، مسع عمرا ، عن سعيد بن جبري ، احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن ي
كنا مع النيب صلى : أنه مسع ابن عباس ، ويف رواية املكي ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 

عن بعريه فوقص ، يف سفر فخر رجل : اهللا عليه وسلم فخر رجل عن بعريه فوقص فمات ويف رواية ابن شيبان 
اغسلوه مباء وسدر ، وادفنوه يف ثوبيه ، وال ختمروا رأسه : " فمات وهو حمرم ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 "فإن اهللا يبعثه يوم القيامة يهل " ويف رواية املكي " فإن اهللا يبعثه وهو يهل 
رواه إبراهيم بن أيب حرة ، عن سعيد بن جبري و" وال حتنطوه : " ورواه محاد بن زيد ، عن عمرو ، وقال  - ١٢١٤
وروي عن عثمان بن عفان ، رضي اهللا عنه أنه " ومخروا وجهه ، وال ختمروا رأسه ، وال متسوه طيبا : " ، وزاد 

 صنع مثل ذلك
 باب قول اهللا عز وجل فال رفث ، وال فسوق ، وال جدال يف احلج

احلسن علي بن حممد املصري ، نا عبد اهللا بن حممد بن أيب مرمي ،  أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو - ١٢١٥
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نا الفريايب ، نا سفيان ،عن منصور ، عن أيب حازم ، عن أيب هريرة ، قال 

 "من حج هذا البيت فلم يرفث ، ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه 
افظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا يعلى بن أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٢١٦

ما أصيب من : اجلماع ، والفسوق : الرفث : " عبيد ، أنا حممد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
 "السباب ، واملنازعة : معاصي اهللا من صيد أو غريه ، واجلدال 



عصيان اهللا تعاىل ، : التعرض للنساء باجلماع ، والفسوق : الرفث : " أنه قال  وروينا عن ابن عباس ، - ١٢١٧
 "واجلدال جدال الناس 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر أمحد بن جعفر املزكي ، نا حممد بن  - ١٢١٨
عمر بن اخلطاب ، وعلي بن أيب طالب ، وأبا هريرة ، إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكري ، نا مالك ، أنه بلغه أن 

ينفذان لوجههما حىت يقضيا حجهما ، مث عليهما : فقالوا " أصاب أهله ، وهو حمرم باحلج ؟ " سئلوا عن رجل ، 
قال " من حيث كانا أحرما ، ويفترقان حىت يتما حجهما : " وقال علي بن أيب طالب : احلج من قابل واهلدي ، قال 

فإذا أهل باحلج عام قابل تفرقا حىت : " وقال علي بن أيب طالب : قال " وعليهما احلج من قابل واهلدي : " عطاء 
 "يقضيا حجهما 

يقضيان حجهما وعليهما احلج من قابل : " ورواه األوزاعي ، عن عطاء ، عن عمر بن اخلطاب ، قال  - ١٢١٩
 وعليهما بدنة واحدة: عطاء قال " من حيث كانا أحرما ويفترقان حىت يتما حجهما 

" فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا يف املكان الذي أصاهبا : " ورواه جماهد ، عن عمر ، إال أنه قال  - ١٢٢٠
ورواه أبو الطفيل ، عن ابن عباس ، حنو رواية عطاء ، عن  - ١٢٢١فهذه املراسيل عن عمر يتأكد بعضها ببعض

 "هديا  واهديا: " عمر ، إال أنه قال 
يقضيان ما بقي : " ويف رواية أخرى عن ابن عباس ، أنه سئل عن حمرم وقع بامرأته ؟ فقال ابن عباس  - ١٢٢٢

من نسكهما وإذا كان قابل حجا ، فإذا أتيا املكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا وعلى كل واحد منهما اهلدي ، أو 
حلافظ ، نا أبو عبد اهللا الصفار ، نا إمساعيل بن إسحاق ، نا عمرو بن أخربناه أبو عبد اهللا ا" عليهما اهلدي : قال 

أتى رجل عبد اهللا بن عباس فذكر : مسعت رجال من بين عبد الدار قال : مرزوق ، أنا شعبة ، عن أيب بشر قال 
ويف : قلت : هكذا كان ابن عباس يقول : فذكرت ذلك لسعيد بن جبري فقال : ذلك له ، فذكره قال أبو بشر 

إذا جامع فعلى كل : ويف رواية جماهد ، عن ابن عباس . رواية عكرمة ، عن ابن عباس ، واهد ناقة ولتهد ناقة 
ويف رواية ابن خثيم ، عن سعيد بن . جيزئ بينهما جزور : ويف رواية عطاء ، عن ابن عباس . واحد منهما بدنة 

ما ناقة حسناء مجالء وإن كانت مل تعنك فعليك ناقة إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منك: جبري ، عن ابن عباس 
وإذا مل جيد املفسد : قال الشافعي " أطاعتك أو استكرهتها فإمنا عليهما بدنة واحدة : " حسناء مجالء قال عطاء 

بدنة ذبح بقرة وإذا مل جيد بقرة ذبح سبعا من الغنم ، وإذا كان معسرا عن هذا كله قومت البدنة مبكةوالدراهم 
اما ، مث أطعم ، فإن كان معسرا عن الطعام صام عن كل مد يوما وال يكون الطعام وال اهلدي إال مبكة أو مبىن ، طع

ويكون الصوم حيث شاء ألنه ال منفعة ألهل احلرم يف صومه ، وما تلذذ به من امرأته دون الذي يوجب احلد من 
 أن تغيب احلشفة فشاة جتزئ فيه وال يفسد احلج

عليه بدنة ومت : " نا عن ابن عباس ، يف رجل قضى املناسك كلها إال الطواف بالبيت مث واقع قال وروي - ١٢٢٣
وأما يف العمرة فمىت واقع . وهذا فيمن حتلل التحلل األول بالرمي يوم احللق والنحر ، مث واقع قبل الطواف " حجه 

 قبل الفراغ منها أفسد عمرته وعليه بدنة
 ينكحباب احملرم ال ينكح وال 

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين ، قالوا  - ١٢٢٤
أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، أخي بين عبد الدار ، أن عمر بن عبيد اهللا ، أراد أن يزوج 

ل إىل أبان بن عثمان ، ليحضر ذلك ومها حمرمان فأنكر ذلك عليه أبان ، طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبري ، فأرس



ال ينكح احملرم وال ينكح و ال خيطب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت عثمان بن عفان يقول : وقال 
 وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر يف رد نكاح احملرم" 

بد اهللا احلافظ ، أخربين أبو الوليد الفقيه ، نا احلسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أيب شيبة ، نا أخربنا أبو ع - ١٢٢٥
حدثتين ميمونة بنت احلارث ، أن : حيىي بن آدم ، نا جرير بن حازم ، نا أبو فزارة ، عن يزيد بن األصم ، قال 

وكذلك رواه . اليت وخالة ابن عباس وكانت خ: قال " تزوجها وهو حالل " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ميمون بن مهران ، عن يزيد بن األصم ، عن ميمونة

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، نا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، نا حجاج بن منهال  - ١٢٢٦
م ابن أخت ميمونة ، عن ، نا محاد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن األص

فهذا قول صاحبة " تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حالالن بسرف : " ميمونة بنت احلارث ، قالت 
األمر فهو أوىل من قول غريها ، ومن قال باملدينة فيحتمل أنه أراد به إرساله يف خطبتها باملدينة ، مث النكاح كان بعد 

ال تقتلوا : ، واهللا أعلمباب ما ينهى من قتل الصيد يف اإلحرام واحلرم قال اهللا عز وجل ما أحل كما قالت ميمونة 
وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما : الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقال 

وجيزى من قتله عمدا بالكتاب فيحرم قتل الصيد من الرب على احملرم ، وهو ما يؤكل من دواب الوحش وطائره 
اإلبل والبقر والغنم ، فإن مل يكن له مثل من النعم جزاؤه : وخطؤه بالقياس على قتل اآلدمي مبثله من النعم والنعم 

هديا بالغ : بقيمته ؛ إال احلمام فإنه جيزئه بالشاة اتباعا لآلثار يف قتله يف احلرم ، مث هو باخليار كما قال اهللا تعاىل 
رواه الشافعي ، عن سعيد بن سامل ، عن ابن جريج ، عن . ة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما الكعب

وإذا سئل املفيت عما أصاب احملرم من الصيد ، فإن كان شيء قد مضى أثر أو حكم به ذوا : عطاء قال الشافعي 
ئل عن شيء مل حيكم به فيما مضى حكم به عدل أخرب به ألنه إمنا خيرب مبا قد حكم به ذوا عدل أفضل منه ، فإن س

وإذا أراد أن يطلع قوما ما وجب عليهم من النعم بدراهم ، مث قوم الدراهم طعاما فتصدق به فإن . وأخذ معه قياسا 
 أراد أن يصوم صام عن كل مد يوما

ثنا إسحاق بن إبراهيم  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ، - ١٢٢٧
كنت حمرما : " الدبري ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن عبد امللك بن عمري ، عن قبيصة بن جابر األسدي ، قال 

فرأيت ظبيا فرميته فأصبت خششاءه يعين أصل قرنه فمات ؛ فوقع يف نفسي من ذلك ، فأتيت عمر بن اخلطاب 
ق الوجه وإذا هو عبد الرمحن بن عوف ، فسألت عمر ، فالتفت إىل أسأله ، فوجدت إىل جنبه رجال أبيض رقي

 "فأمرين أن أذبح شاة ، وذكر احلديث . نعم : ترى شاة تكفيه ؟ قال : عبدالرمحن ، فقال 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، ناالربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، عن ابن  - ١٢٢٨

خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره ، : " ارق ، عن طارق بن شهاب ، قال عيينة ، نا خم
أنت خري مين يا أمري املؤمنني وأعلم ، : فقال . احكم يا أربد فيه : فقدمنا على عمر فسأله أربد ، فقال له عمر 

أرى فيه جديا قد مجع املاء : فقال أربد . ين إمنا أمرتك أن حتكم فيه ومل آمرك أن تزكي: فقال عمر رضي اهللا عنه 
 "فذاك فيه : فقال عمر . والشجر 
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، نا إمساعيل بن إسحاق ، نا حجاج بن  - ١٢٢٩

ن بن أيب عمار ، عن مسعت عبد اهللا بن عبيد بن عمري الليثي ، عن عبد الرمح: منهال ، نا جرير بن حازم ، قال 
وجعل فيها كبشا إذا " هو صيد : " جابر بن عبد اهللا ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الضبع ؟ فقال 



 "أصاهبا احملرم 
أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ، نا حممد بن  - ١٢٣٠

قضى يف الضبع " بكري ، نا مالك ، عن أيب الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا ، أن عمر بن اخلطاب ، إبراهيم ، نا ابن 
 "بكبش ، ويف الغزال بعنز ، ويف األرنب بعناق ، ويف الريبوع جبفرة 

عليه عناق ، : عليه بدنة من اإلبل ، وفيمن قتل أرنبا : فيمن قتل نعامة قال " وروينا عن ابن عباس ،  - ١٢٣١
 "فيمن قتل ظبيا عليه شاة و

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو العباس األصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو ،  - ١٢٣٢
وقال ذلك عمر ، وعثمان ، : قال الشافعي " أنه قضى يف محامة من محام مكة بشاة " عن عطاء ، عن ابن عباس ، 
 بد اهللا بن عمر ، وعاصم بن عمر ، وسعيد بن املسيب وعطاءونافع بن عبد احلارث ، وع

يف بيضة : " وروى الشافعي ، عن الثقة ، عنده ، عن أيب الزناد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٢٣٣
 "قيمتها : " النعامة يصيبها احملرم 

 هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وهذا خمتلف فيه على أيب الزناد ، فروي عنه ، عن األعرج ، عن أيب - ١٢٣٤
وقيل عنه ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه " يف كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكني : " وسلم 
وهذا هو الصحيح وهو : وقيل عنه ، عن رجل ، عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " . صيام يوم " وسلم 

وإذا أصاب النفر صيدا فقتلوه فعليهم . ل إىل الطعام مث إىل الصيام كما ذكرنا فيما قبل يرجع إىل القيمة مث يعد
 جزاء واحد
وروينا عن عمر ، وعبد الرمحن بن عوف ، مث ، عن ابن عمر ، وابن عباس وروجع يف ذلك ابن عمر ،  - ١٢٣٥
 "م كلكم جزاء واحد إنكم ملعزز بكم عليك: على كل واحد منا جزاء ، فقال ابن عمر : " فقالوا 

 باب ما يأكله احملرم من الصيد وما ال يأكل
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ، نا روح بن الفرج ، نا حيىي بن  - ١٢٣٦

، عنجابر  نا يعقوب بن عبد الرمحن ، عن عمرو ، موىل املطلب ، عن املطلب: بكري ، وأبو زيد بن أيب الغمر ، قاال 
حلم صيد الرب لكم حالل وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو يصد : " بن عبد اهللا ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "لكم 
إين لست : ومل يأكل ، وقال . كلوا : أنه أيت بلحم صيد فقال ألصحابه " وروينا عن عثمان بن عفان ،  - ١٢٣٧

 "كمثلكم ، إمنا صيد ألجلي 
وذلك " روينا يف ، جواز أكله ، عن طلحة بن عبيد اهللا ، وأيب قتادة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم و - ١٢٣٨

وأما حديث الصعب بن جثامة ، أنه أهدي لرسول اهللا صلى " فيما مل يصده احملرم ، ومل يصد له بدليل حديث جابر 
أهدى عجز محار قال : ويف رواية "  أنا حرم إنا مل نرده عليك إال: " اهللا عليه وسلم محارا وحشيا فرده وقال 

فإن كان أهدي إليه حيا فليس حملرم ذبح محار وحشي حي ، وإن كان أهدي له حلما فقد حيتمل أن يكون : الشافعي 
 على أنه صيد له فرده عليه

 باب ما حيل قتله للمحرم من الوحش
ن يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد ب - ١٢٣٩

نا أبو العباس حممد بن : عبد اهللا بن وهب ، أخربين مالكنب أنس ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين ، قالوا 



هللا عليه يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى ا
الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب : مخس من الدواب ليس على احملرم يف قتلهن جناح : " وسلم قال 

 "العقور 
احلية : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عما يقتل احملرم ؟ قال : وروينا يف حديث أيب سعيد اخلدري  - ١٢٤٠

أخربنا أبو علي " ال يقتله ، والكلب العقور ، واحلدأة ، والسبع العادي ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب و
الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، نا أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه ، نا هشيم ، أنا يزيد بن أيب زياد ، 

 نا عبد الرمحن بن أيب نعم البجلي ، عن أيب سعيد اخلدري ، فذكره
أبو سعيد ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن أخربنا  - ١٢٤١

 وهذا موافق معىن القرآن والسنة: قال الشافعي " ال يفدي احملرم من الصيد إال ما يؤكل حلمه : " عطاء ، قال 
 باب حرم مكة

، أنا أبو داود ،نا عثمان بن أيب شيبة ، نا جرير ، أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة  - ١٢٤٢
وأخربنا أبو علي عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو النضر الفقيه ، نا إبراهيم بن إمساعيل العنربي ، نا إسحاق بن إبراهيم 

لم احلنظلي ، نا جرير ، عن منصور ، عن جماهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
إن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض ، فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم : " أنه قال يوم الفتح فتح مكة 

إال : فقال العباس " القيامة ال خيتلى خالها ، وال يعضد شوكها ، وال ينفر صيدها ، وال يلتقط لقطتها إال من عرفها 
من قطع من : قال الشافعي " إال اإلذخر : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رس. اإلذخر فإنه لقينهم ولبيوهتم 

شجر احلرم شيئا جزاؤه ، حالال كان أو حمرما ، يف الشجرة الصغرية شاة ، ويف الكبرية بقرة ويروى هذا عن أيب 
 الزبري ، وعطاء

 باب حرم مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم
بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا  أخربنا أبو عبد اهللا حممد - ١٢٤٣

من زعم أن : خطبنا علي رضي اهللا عنه ، فقال : أبو معاوية ، عن األعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال 
ها أسنان اإلبل وشيء من صحيفة معلقة يف سيفه في: عندنا شيئا نقرؤه إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة ، قال 

املدينة حرام ما بني عري إىل ثور ، فمن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وفيها . اجلراحات ، فقد كذب 
أحدث فيها ، أو آوى حمدثا ، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ، ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال 

أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ، ال يقبل اهللا عز وجل منه ومن ادعى إىل غري 
صرفا وال عدال ، وذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

 "ال يقبل منه عدال وال صرفا 
ال : " رج ، عن علي ، يف قصة حرم املدينة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ورواه أبو حسان األع - ١٢٤٤

خيتلى خالها ، وال ينفر صيدها ، وال تلتقط لقطتها إال ملن أشاد هبا ، وال يصلح لرجل أن حيمل فيها السالح لقتال 
د بن عبدان ، أنا أمحد بن أخربناه علي بن أمح" ، وال يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إال أن يعلف رجل بعريا 

وروينا يف ، حرم املدينة ، عن أيب . عبيد ، نا متتام ، نا هدبة ، نا مهام ، نا قتادة عن أيب حسان ، عن علي ، فذكره 
هريرة ، وعبد اهللا بن زيد املازين ، وأنس بن مالك ، ورافع بن خديج ، وأيب سعيد اخلدري ، وسهل بن حنيف ، 

عبادة الزرقي ، وعبد الرمحن بن عوف ، وأيب أيوب األنصاري ، وزيد بنثابت ، وسعد بن أيب وجابر بن عبد اهللا و



 وقاص ، كلهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
معاذ اهللا أن أرد شيئا نفلنيه رسول : استلب عبدا يقطع شجرا وقال " ويف حديث سعد من الزيادة ، أنه  - ١٢٤٥

 "اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن إبراهيم حرم مكة وإين حرمت : " ويف حديث عبد اهللا بن زيد وأنس بن مالك ورافع بن خديج  - ١٢٤٦

 "ما بني البتيها : " قال بعضهم " املدينة كما حرم إبراهيم مكة 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان العامري ، نا  - ١٢٤٧
امة ، عن الوليد بن كثري ، حدثين سعيد بن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري ، أن عبد الرمحن ، حدثه ، عن أبو أس

إين حرمت ما بني البيت املدينة كما حرم : " أبيه أيب سعيد اخلدري ، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
وهذا يف : قلت .  فيأخذه ويفكه من يده ، مث يرسله وكان أبو سعيد جيد يف يدي أحدنا الطري: قال " إبراهيم مكة 

طري يؤخذ من حرم املدينة أو من حرم مكة ، فأما إذا صاد صيدا حالال يف احلل ، مث أدخله املدينة أو مكة فقد كانوا 
 وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقدمون فريوهنا يف األقفاص: قال هشام بن عروة . يفعلون ذلك 

وأخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر حممد بن حممويه ، نا جعفر عن آدم ، نا شعبة ، نا أبو التياح ،  - ١٢٤٨
يا : " خيالطنا حىت يقول ألخ يل صغري " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت أنس بن مالك ، يقول : قال 

فمات نغره ؛ فقال ذلكباب كراهية : يد ، عن أنس وزاد فيه ورواه مح" يعين طريا له " أبا عمري ، ما فعل النغري ؟ 
 قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف

أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي هبا ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن  - ١٢٤٩
رشي مث األسدي ، نا عبد اهللا بن احلارث بن عبد سفيان ، نا أبو بكر بن عبد اهللا بن الزبري بن عيسى احلميدي الق

حدثين حممد بن عبد اهللا بن إنسان ، عن أبيه ، عن عروة بن الزبري ، عن الزبري بن العوام ، : امللك املخزومي ، قال 
مكان بالطائف ، حىت إذا كنا عند : قال احلميدي  -أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من لية : قال 
فكان : لسدرة وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، طرف القرن األسود حذوها فاستقبل خنبا قال احلميدي ا

وذلك قبل " إن صيد وج وعضاهه حرام حمرم هللا عز وجل : " يقال له خنب ، مث وقف حىت اتفق الناس ، مث قال 
 نزوله الطائف وحصاره ثقيفا

 إذا أراد دخول مكة أن يغتسل أحب للرجل: باب دخول مكة قال الشافعي 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن حممد بن حيىي ، نا أبو الربيع ، نا  - ١٢٥٠

ال يقدم مكة إال بات بذي طوي ، حىت يصبح ويغتسل ، مث " محاد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان 
مث ميضي إىل البيت : يذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فعله قال الشافعي رضي اهللا عنه و" يدخل مكة هنارا 

وهذا ملا روينا يف حديث األسود ، عن عروة قال ، أخربتين عائشة ، أنه : قلت  - ١٢٥١فال يعرج فيبدأ بالطواف
ضأ مث طاف بالبيت مث أبو بكر مث عمر تو" أول شيء بدأ به يعين رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قدم مكة أنه 

مث حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ، مث معاوية ، وعبد اهللا بن عمر ، مث : قال عروة " مثل ذلك 
 ابن الزبري بن العوام ، مث رأيت املهاجرين واألنصار يفعلون ذلك ، مث أمي وخاليت

يدخل مكة من كداء من الثنية العليا " اهللا عليه وسلم كان  وروينا عن ابن عمر ، أن النيب صلى - ١٢٥٢
 "بالبطحاء وخيرج من الثنية السفلى 

، وروي ذلك من وجه آخر مرفوعا قال " أنه دخل املسجد من باب بين شيبة " وروي عن ابن عمر ،  - ١٢٥٣



ما وتكرميا ومهابة وزد من شرفه اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظي: وإذا رأى البيت قال : الشافعي رضي اهللا عنه 
 وعظمه وكرمه ، ممن حجه واعتمره تشريفا وتكرميا وبرا ، اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سامل ،  - ١٢٥٤
اللهم زد هذا البيت تشريفا : " لنيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال عن ابن جريج ، أن ا

 "وتعظيما ، وتكرميا ومهابة ، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكرميا وتعظيما وبرا 
 صلى اهللا عليه وسلم كان النيب: وروينا يف حديث الثوري ، عن أيب سعيد الشامي ، عن مكحول ، قال  - ١٢٥٥

مث ذكر " اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا ربنا بالسالم : " إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكرب وقال 
فإذا انتهى إىل الطواف اضطبع وأدخل رداءه حتت منكبه األمين ورده : الدعاء الذي رواه الشافعي قال الشافعي 

 األمين مكشوفا ، مث استلم الركن األسود إن قدر على استالمه على منكبه األيسر حىت يكون منكبه
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين  - ١٢٥٦

ن سليمان األنباري ، نا حيىي بن سليم ، وأخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممد ب
اضطبع : " ، نا حيىي بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أيب الطفيل ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اضطبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه : ويف رواية الزعفراين قال " فاستلم وكرب ، مث رمل ثالثة أطواف 
اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء : وقال عند استالمه : ال الشافعي ورملوا ثالثة أشواط ومشوا أربعا ق

 بعهدك واتباعا لسنة نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم
أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو احلسن حممد بن حسن السراج ، نا مطني ، نا  - ١٢٥٧

، عن أيب العميس ، عن أيب إسحاق ، عن احلارث ، عن علي ، أنه  إبراهيم بن حممد الشافعي ، نا حفص بن غياث
ويف " اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابك ، واتباعا لسنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم : " كان يقول إذا استلم احلجر 

استقبله رواية أخرى عن أيب إسحاق ، عن احلارث ، عن علي ، أنه كان إذا مر باحلجر األسود فرأى عليه زحاما 
قال " بسم اهللا واهللا أكرب : كان يأيت البيت فيستلم احلجر ويقول " وروينا عن ابن عمر ، أنه  - ١٢٥٨وكرب

 مث ميضي على ميينه فريمل ثالثة أطواف من احلجر إىل احلجر وميشي أربعة: الشافعي 
د بن إسحاق الصغاين ، نا شجاع بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حمم - ١٢٥٩

مسعت موسى بن عقبة ، حيدث عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه : الوليد ، قال 
 "إذا طاف يف احلج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثالثة أطواف بالبيت مث ميشي أربعا " كان 

رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال  وروينا يف حديث عبيد اهللا بن عمر - ١٢٦٠
وأحب أن يستلم ما قدر عليه وال يستلم من : قال الشافعي " وسلم من احلجر إىل احلجر ثالثا ، ومشى أربعا 

قبله إن أمكنه األركان إال احلجر واليماين ، يستلم اليماين بيده مث يقبلها وال يقبله ويستلم احلجر بيده ويقبلها وي
 التقبيل
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، حدثين علي بن محشاذ ، نا أبو خليفة ، أن أبا الوليد الطيالسي ،  - ١٢٦١

مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه : " حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن سامل ، عن ابن عمر ، أنه قال : حدثهم قال 
وروينا عن عطاء بن السائب ، عن عبد اهللا بن عبيد بن  - ١٢٦٢"اليمانيني  وسلم ميسح من البيت إال الركنني

 "مسحهما حيط اخلطايا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عمري ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال 
ته منذ رأيت ما ترك: استلم احلجر بيده وقبل يده وقال " رأيت ابن عمر : وروينا يف حديث نافع قال  - ١٢٦٣



: وروينا عن الزبري بن عريب أن رجال سأل ابن عمر ، عن استالم احلجر ؟ قال " النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله 
 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستلمه ويقبله

مث  قبله وسجد عليه ،" رأيت عمر بن اخلطاب : وروينا عن ابن عباس ، أنه قبله وسجد عليه ، وقال  - ١٢٦٤
 "رأيت رسول صلى اهللا عليه وسلم فعل هكذا : قال 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو بكر أمحد بن سليمان بن احلسن الفقيه إمالء نا احلسن بن مكرم  - ١٢٦٥
قبل احلجر " رأيت عمر : ، أنا أبو عمر احلوضي ، نا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 

واهللا إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ، ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبلك ما : ل وقا
 "قبلتك 
استلم " وروى عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد اهللا ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ١٢٦٦

نا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا عبد الصمد بن علي البزار أخرب - ١٢٦٧"احلجر فقبله واستلم الركن اليماين فقبل يده 
، نا جعفر بن حممد بن شاكر ، نا احلسن بن موسى األشيب ، نا ثابت بن يزيد ، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ، 

 إن هلذا احلجر لسانا وشفتني: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 
 "يشهد ملن استلمه يوم القيامة حبق 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، نا العباس بن الفضل األسفاطي ، نا أمحد بن شبيب ،  - ١٢٦٨
قال رسول اهللا صلى اهللا : نا أيب ، عن يونس ، عن الزهري ، حدثين مسافع احلجيب ، مسع عبد اهللا بن عمرو ، قال 

إن الركن واملقام ياقوتتان من ياقوت اجلنة ولوال ما مسهما من خطايا بين آدم ألضاءا ما بني املشرق " : عليه وسلم 
وأحب كلما حاذى به أن يكرب وأن يقول يف : قال الشافعي " واملغرب وما مسهما من ذي عاهة وال سقيم إال شفي 

اللهم اغفر وارحم : قول يف األطواف األربعة وي. اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا : رمله 
 "واعف عما تعلم وأنت األعز األكرم ، اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان ، وأبو عبد الرمحن السلمي ،  - ١٢٦٩
لعباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا حيىي بن أيب بكري ، نا إبراهيم بنطهمان ، نا أبو ا: قالوا 

طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بعريه كلما : " حدثين خالد احلذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 
 "أتى الركن أشار إليه وكرب 

بو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا علي بن احلسن الدراجبردي ، نا أبو أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أ - ١٢٧٠
عاصم ، وعبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد ، عن ابن جريج ، عن حيىي بن عبيد ، عن أبيه ، أنه مسع عبد اهللا بن 

يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة  ربنا آتنا: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول بني الركنني : السائب ، يقول 
وإذا فرغ من طوافه صلى خلف املقام ركعتني فيقرأ يف األوىل ب قل يا : قال الشافعي " حسنة وقنا عذاب النار 

: أيها الكافرون ويف اآلخرة ب قل هو اهللا أحد كل واحدة منهما بعد أم القرآن ، مث يعود إىل الركن فيستلمه قلت 
موجود يف حديث حامت بن إمساعيل ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه يف حج النيب صلى وهذا الذي ذكره الشافعي 

 اهللا عليه وسلم
 باب الطواف من وراء احلجر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، أنا بشربن موسى ، نا احلميدي ، نا سفيان ، عن  - ١٢٧١
" احلجر من البيت ؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ال هشام بن حجري ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، ق



 "وليطوفوا بالبيت العتيق : طاف بالبيت من ورائه قال اهللا عز وجل 
حدثتين خاليت يعين عائشة ، قالت : مسعت عبد اهللا بن الزبري ، يقول : وروينا عن سعيد بن ميناء ، قال  - ١٢٧٢

لوال أن قومك حديثو عهد بشرك هلدمت الكعبة وألزقتها : " يا عائشة " : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : 
باألرض وجعلت هلا بابني بابا شرقيا وبابا غربيا ، وزدت فيها ستة أذرع من احلجر فإن قريشا اقتصرت هبا حني 

حدثين أيب ، نا عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن جعفر ، نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ،" بنت الكعبة 
 الرمحن بن مهدي ، نا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، فذكره
 باب الطواف على طهارة وإقالل الكالم فيه إال بذكر اهللا عز وجل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا عبد اهللا بن  - ١٢٧٣
قدمت مكة وأنا حائض فلم : " ا مالك ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أهنا قالت يوسف ، ن

افعلي كما : " فشكوت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : قالت . أطف بالبيت وبني الصفا واملروة 
عائشة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ،  ويف حديث عروة ، عن - ١٢٧٤"يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت 

 "توضأ ، مث طاف بالبيت " أول شيء بدأ به حني قدم مكة 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد بن  - ١٢٧٥

الطواف صالة فأقلوا فيه : " ابن عباس ، قال  منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن
ورواه فضيل بن عياض يف آخرين ، عن عطاء بن السائب ، عن طاوس . هذا هو احملفوظ موقوفا " من الكالم 

ا  مرفوعا ، وخالفهم محاد بن سلمة وشجاع بن الوليد فروياه عن عطاء موقوف
حممد بن أمحد بن متيم القنطري ببغداد ، نا أبو جعفر حممد  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسني - ١٢٧٦

وأخربين أبو عمرو بن جنيد السلمي ، عن عمران بن : بن عبد اهللا بن سليمان ، نا إبراهيم بن املنذر احلزامي ، قال 
طاوس ، موسى ، نا إبراهيم بن املنذر ، نا معن بن عيسى ، أخربين موسى بن أعني ، عن ليث بن أيب سليم ، عن 

الطواف بالبيت صالة ولكن اهللا عز وجل أحل فيه : " عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "املنطق ، فمن نطق فال ينطق إال خبري 

 باب اخلروج إىل الصفا
:  عنه قال أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، رضي اهللا - ١٢٧٧

وأحب إيل أن خيرج إىل الصفا من باب الصفا ، ويظهر فوقه من موضع يرى منه البيت ، مث يستقبل القبلة ، فيكرب 
اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد ، واهللا أكرب على ما هدانا ، واحلمد هللا علىما هدانا وأوالنا ، ال : " ويقول 

ه ، له امللك وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير وال إله إال اهللا إله إال اهللا وحده ال شريك ل
صدق وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده ال إله إال اهللا وال نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون 

ا بني كل تكبريتني ما بدا له يف دين أو مث يدعو يليب ، مث يعود فيقول مثل هذا القول حىت يقوله ثالثا ويدعو فيم. 
دنيا ، مث ينزل فيمشي حىت إذا كان دون امليل األخضر املعلق يف ركن املسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا 

شديدا حىت حياذي امليلني األخضرين اللذين بفناء املسجد ودار العباس ، مث ميشي حىت يرقى على املروة حىت يبدو له 
 "ه ، مث يصنع عليها ما صنع على الصفا حىت يكمل سبعا يبدأ بالصفا وخيتم باملروة البيت إن بدا ل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو بكر الوراق ، أنا احلسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار ، وأبو  - ١٢٧٨
دخلنا على جابر بن عبد اهللا ، :  نا حامت بن إمساعيل ، نا جعفر بن حممد ، عن أبيه ، قال: بكر بن أيب شيبة قاال 



استلم الركن فرمل ثالثا ومشي " حىت إذا أتينا البيت معه : فذكر احلديث يف حج النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
وكان أيب : أربعا ، مث تقدم إىل مقام إبراهيم ، فقرأ واختذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل املقام بينه وبني البيت قال 

 أعلم ذكره إال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كان يقرأ يف الركعتني ب قل هو اهللا أحد و قل يا أيها وال: يقول 
مث خرج من الباب إىل الصفا حىت إذا دنا من الصفا قرأ إن : قال . الكافرون مث رجع إىل البيت فاستلم الركن 

: لصفا فرقي عليه حىت إذا رأى البيت فكرب اهللا وهلله وقال الصفا واملروة من شعائر اهللا أبدأ مبا بدأ اهللا به ، فبدأ با
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد حيىي ومييت وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا أجنز " 

حىت إذا مث دعا بني ذلك فقال مثل ذلك ثالث مرات ، مث نزل إىل املروة " وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 
انصبت قدماه رمل يف بطن الوادي حىت إذا صعد مشى حىت أتى املروة ففعل على املروة كما فعل على الصفا حىت 

وأقبل رسول اهللا صلى : وروينا عن أيب هريرة ، يف قصة فتح مكة قال  - ١٢٧٩"كان آخر الطواف على املروة 
بيت سبعا ، فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعال عليه حىت فاستلمه وطاف بال" اهللا عليه وسلم حىت أقبل على احلجر 

وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه أمر بالتكبري " نظر إىل البيت ، فرفع يده وجعل حيمد اهللا ويدعو مبا شاء أن يدعو 
 والتحميد والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم والدعاء على الصفا واملروة وذلك فيما

أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر أخربنا  - ١٢٨٠
بن عون ، أنا زكريا بن أيب زائدة ، عن عامر ، عن وهب بن األجدع ، أنه مسع عمر بن اخلطاب ، مبكة وهو خيطب 

د املقام ركعتني ، مث يبدأ بالصفا فيستقبل إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا وليصل عن: " الناس قال 
القبلة ، فيكرب سبع تكبريات بني كل تكبريتني محد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وسأل 

 "لنفسه وعلى املروة مثل ذلك 
، نا حممد بن إبراهيم  أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، نا حممد بن جعفر املزكي - ١٢٨١

كان إذا طاف بني الصفا واملروة بدأ " البوشنجي ، نا ابن بكري ، نا مالك ، عن نافع ، عن عبد اهللا بن عمر ، 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك : وكان يكرب ثالث تكبريات ويقول : قال . بالصفا فرقي عليه ، حىت يبدو له البيت 

على كل شيء قدير ، ويصنع ذلك سبع مرات ، فذلك إحدى وعشرين من التكبري ،  له ، له امللك وله احلمد وهو
وسبع من التهليل ، مث يدعو فيما بني ذلك ويسأل اهللا مث يهبط حىت إذا كان ببطن املسيل سعى حىت يظهر منه ، مث 

 "يفرغ من سعيه  ميشي حىت يأتياملروة فريقى عليها فيصنع مثل ما صنع على الصفا ، يصنع ذلك سبع مرات حىت
اللهم : " نا مالك ، عن نافع ، أنه مسع عبد اهللا بن عمر ، وهو على الصفا يدعو ويقول : وبإسناده قال  - ١٢٨٢

ادعوين أستجب لكم وإنك ال ختلف امليعاد وإين أسألك كما هديتين إىل اإلسالم أال تنزعه مين حىت : إنك قلت 
 "تتوفاين وأنا مسلم 

و احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا عبد اهللا بن حممد بن شعيب ، نا أمحد بن وأخربنا أب - ١٢٨٣
حفص بن عبد اهللا ، حدثين أيب ، حدثين إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب بن أيب متيمة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه 

نا حدودك ، اللهم اجعلنا حنبك اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنب: " كان يقول على الصفا 
وحنب مالئكتك ، وأنبياءك ورسلك وحنب عبادك الصاحلني ، اللهم حببنا إليك وإىل مالئكتك وإىل أنبيائك ورسلك 

 "، وإىل عبادك الصاحلني ، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا واغفر لنا يف اآلخرة واألوىل واجعلنا من أئمة املتقني 
سم عبد الرمحن بن عبيد اهللا احلريف ، ببغداد ، نا محزة بن حممد بن العباس ، نا أمحد بن أخربنا أبو القا - ١٢٨٤

الوليد الفحام ، نا شاذان ، أنا سفيان بن عيينة ، عن أيب األسود ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول عند 



 "ه وأعذين من مضالت الفنت اللهم أحيين على سنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم وتوفين على ملت: " الصفا 
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، نا عبد اهللا بن جعفر ،نا يعقوب بن سفيان ، نا عمرو يعين ابن  - ١٢٨٥

رب اغفر يل وارمحين : " مسعت ابن عمر ، يقول بني الصفا واملروة : خالد احلراين ، نا زهري ، نا أبو إسحاق ، قال 
 "وأنت األعز األكرم 

لىب على الشق الذي على الصفا ، فلما هبط إىل الوادي سعى " وروينا عن عبد اهللا بن مسعود ، أنه  - ١٢٨٦
 "اللهم اغفر وارحم وأنت األعز األكرم : وقال 
يريد : قال " ليس على النساء سعي بالبيت ، وال بني الصفا واملروة : " وروينا عن ابن عمر ، أنه قال  - ١٢٨٧
 هو فوق املشي وروينا عن عائشة ، وعطاءعي الذي  به الس
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ١٢٨٨

أنا الشافعي ، أنا عبد اهللا بن مؤمل العائذي ، عن عمر بن عبد الرمحن بن حميصن ، عن عطاء بن أيب رباح ، عن 
دخلت مع نسوة من قريش : أخربتين بنت أيب جترأة ، إحدى نساء بين عبد الدار ، قالت : بة ، قالت صفية بنت شي

دار أليب حسني ننظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسعى بني الصفا واملروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من 
ورواه يونس بن حممد " اهللا كتب عليكم السعي اسعوا فإن : " شدة السعي ، حىت إين ألرى ركبتيه ، ومسعته يقول 

ورواه ابن املبارك ، عن معروف بن مشكان ، عن . عن حبيبة بنت أيب جتراة : ، وغريه عن ابن املؤمل ، وقالوا 
 منصور بن عبد الرمحن ، عن أمه صفية ، عن نسوة من بين عبد الدار الاليت أدركن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 واهللا أعلم" ما أمت اهللا حج امرئ وال عمرته مل يطف بني الصفا واملروة : " ينا عن عائشة ، أهنا قالت ورو - ١٢٨٩
 باب الركوب يف الطواف بالبيت وبني الصفا واملروة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن مكرم البزاز ، نا أبو عاصم ،  - ١٢٩٠
جريج ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن إسحاق ، نا هارون بن عبد اهللا ،  عن ابن

طاف رسول اهللا صلى اهللا : " نا حممد بن بكر ، أنا ابن جريج ، أخربين أبو الزبري ، أنه مسع جابر بن عبد اهللا ، يقول 
 "وبالصفا واملروة لرياه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه عليه وسلم يف حجة الوداع على راحلته بالبيت 

طوافه على بعريه ليستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس وال يصرفون عنه ، " وروينا عن عائشة ،  - ١٢٩١
لذي طافه أما سعيه ا: قال الشافعي رضي اهللا عنه " فطاف على بعريه ليسمعوا كالمه ويروا مكانه وال تناله أيديهم 

ملقدمه فعلى قدميه ، ألن جابرا احملكى عنه أنه رمل ثالثة أشواط ومشى أربعة ، فال جيوز أن يكون جابر حيكى عنه 
واستدل حبديث . الطواف ماشيا وراكبا يف سبع واحد ، وقد حفظ أن سعيه الذي ركب فيه يف طوافه يوم النحر 

والذي روينا عنه ، أنه طاف : حلته يستلم الركن مبحجنه قلت طاوس يف إفاضة النيب صلى اهللا عليه وسلم على را
بني الصفا واملروة راكبا ، فإنه أراد به سعيه بعد طواف القدوم ، وهو أنه ملا طاف بالبيت ماشيا ، مث خرج إىل الصفا 

فلما كثر هذا حممد حىت خرجن العواتق من البيوت وكان ال يضرب الناس بني يديه ، : كثر عليه الناس يقولون 
 فأما بعد طواف اإلفاضة فإنه مل حيفظ عنه أنه طاف بني الصفا واملروة. هذا قاله ابن عباس . عليه ركب 
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن أيب : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو بكر بن احلسن قاال  - ١٢٩٢

مل يطف رسول : " ه عنه ، قال  عن أيب الزبري ، عن جابر رضي اللأنا عبد الوهاب ، أنا ابن جريج ، : طالب ، قال 
 "اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا ، طوافه األول 

ه عنه  باب ما يفعل املرء بعد الصفا واملروة وما يفعل من أراد احلج من الوقوف بعرفة وغريها قال الشافعي رضي الل



ا كان معتمرا فإن كان معه هدي أحببت له إذا فرغ من الصفا واملروة أو ينحره قبل أن حيلق أو يقصر ، وإن إذ: 
 حلق أو قصر قبل أن ينحره فال فدية عليه وأقام حالال

أمر أصحابه أن يطوفوا " وروينا يف هذا الكتاب يف حديث ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٢٩٣
لصفا واملروة ، مث يقصروا من رءوسهم وحيلوا ، وذلك ملن مل تكن معه بدنة قد قلدها ومن كان معه بالبيت وبا

 "امرأته فهي له حالل والطيب والثياب 
اعتمرنا مع : مسعت عبداهللا بن أيب أوىف ، يقول : وروينا عن شريك ، عن إمساعيل بن أيب خالد ، قال  - ١٢٩٤

فطاف بالبيت سبعا ، وصلى ركعتني عند املقام ، مث أتى الصفا واملروة فسعى  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا متيم بن املنتصر ، نا " بينهما سبعا مث حلق رأسه 

 الطوافويليب املعتمر حىت يفتتح : إسحاق بن يوسف ، أنا شريك ، فذكره قال الشافعي 
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا يعلى بن  - ١٢٩٥

إذا : " قال ابن عمر : سئل عطاء مىت يقطع املعتمر التلبية ؟ فقال : عبيد ، نا عبد امللك هو ابن أيب سليمان ، قال 
 "قول ابن عباس : يا أبا حممد أيهما أحب إليك ؟ قال : قلت " سح احلجر حىت مي: " وقال ابن عباس " دخل احلرم 

يليب املعتمر حىت يفتتح الطواف مستلما أو : " ويف رواية ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال  - ١٢٩٦
توجه يوم التروية  فإذا أراد التوجه إىل مىن: ورفعه ابن أيب ليلى ، عن عطاء ، وهو وهم قال الشافعي " غري مستلم 

قبل الظهر فطاف بالبيت سبعا للوداع مث أهل باحلج متوجها من املسجد ، مث أتى مىن فصلى هبا الظهر والعصر 
 واملغرب والعشاء والصبح

أنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه : قال الشافعي  - ١٢٩٧
أخربناه أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، فذكره " توجهتم إىل مىن ذاهبينفأهلوا إذا : " وسلم 

وقد روينا معناه يف : قلت . فإن كان قارنا أو حاجا أمسك عن احلالق فلم حيلق حىت يرمي اجلمرة : قال الشافعي 
ارن أن يكثر الطواف بالبيت وإذا كان يوم التروية وأحب للحاج والق: حديث عائشة يف اجلزء قبله قال الشافعي 

أحببت أن خيرجا إىل مىن مث يقيمان هبا حىت يصليا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح ، مث يغدوان إذا طلعت 
الشمس على ثبري وذلك أول بزوغها ، مث ميضيان حىت يأتيا عرفة فيشهدا الصالة مع اإلمام وجيمعا جبمعه بني الظهر 

وهكذا يفعل من حل من عمرته مث أحرم باحلج من مكة وهو املتمتع ، ويفعلون : قلت . والعصر إذا زالت الشمس 
 بعد ذلك كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وذلك فيما

بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو بكر بن عبد اهللا الوراق ، أنا احلسن بن سفيان ، نا هشام - ١٢٩٨
دخلنا على جابر بن : نا حامت بن إمساعيل ، نا جعفر بن حممد ، عن أبيه ، قال : عمار ، وأبو بكر بن أيب شيبة قاال 

لو استقبلت من : " فلما أن كان آخر الطواف على املروة قال : عبد اهللا ، فذكر حديث احلج بطوله إىل أن قال 
فحل " فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة  أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها عمرة ،

فلما كان يوم : قال . الناس كلهم وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن كان معه اهلدي ، وذكراحلديث 
فصلى بنا مبىن الظهر والعصر " التروية ووجهوا إىل مىن أهلوا باحلج وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ب والعشاء والصبح ، مث مكث قليال حىت طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فسار رسول واملغر
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية ، 

ضربت له بنمرة ، فنزل هبا حىت إذا زاغت  فأجازه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى عرفة فوجد القبة قد



إن دماءكم وأموالكم : " الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، فركب حىت أتى بطن الوادي ، فخطب الناس فقال 
مث أذن بالل ، : قال . فذكر احلديث يف خطبته " حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا 

أقام فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا ، مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مث أقام فصلى الظهر ، مث 
أتى املوقف فجعل بطن ناقته إىل الصخرات وجعل حبل الشاة بني يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حىت غربت 

صلى اهللا عليه وسلم الشمس وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه فدفع رسول اهللا 
أيها الناس ، السكينة : " وقد شنق للقصواء الزمام حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمىن 

كلما أتى حبال من احلبال أرخى هلا قليال حىت تصعد ، مث أتى املزدلفة ، فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان " السكينة 
مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت طلع الفجر ، فصلى الفجر حىت  وإقامتني ، ومل يصل بينهما شيئا ،

تبني له الصبح بأذان وإقامة ، مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فرقي عليه فحمد اهللا وكربه وهلله ، فلم 
حسن الشعر  يزل واقفا حىت أسفر جدا مث دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجال أبيض

وسيما ، فلما دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر ظعن جيرين فطفق الفضل ينظر إليهن ، فوضع رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم يده على وجه الفضل ، فصرف الفضل وجهه من الشق اآلخر فحول رسول اهللا صلى اهللا 

خر ينظر حىت إذا أتى بطن حمسر حرك قليال ، عليه وسلم يده من الشق اآلخر وصرف الفضل وجهه من الشق اآل
مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى حىت أتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرمى بسبع حصيات 
يكرب مع كل حصاة منها مثل حصى اخلذف رمى من بطن الوادي مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بيده 

وأشركه يف هديه مث أمر كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها وشربا وأعطى عليا فنحر ما غرب 
من مرقها ، مث أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل البيت فصلى مبكة الظهر فأتى على بين عبد املطلب 

زعت معكم ، فناولوه انزعوا بين عبد املطلب فلوال أن يغلبكم الناس على سقايتكم لن: " يستقون من زمزم فقال 
 "دلوا فشرب منه 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن منقذ  - ١٢٩٩
مسعت يونس بن يوسف ، حيدث عن سعيد بن : اخلوالين ، نا ابن وهب ، عن خمرمة بن بكري ، عن أبيه ، قال 

ما من يوم : " النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال املسيب ، عن عائشة ، زوج 
 "ما أراد هؤالء ؟ : أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو مث يباهي املالئكة فيقول 

ر حممد بن جعفر املزكي ، أنا حممد بن أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بك - ١٣٠٠
إبراهيم البوشنجي ، نا حيىي بن بكري ، نا مالك ، عن زياد بن أيب زياد ، موىل ابن عياش ، عن طلحة بن عبيد اهللا بن 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من : " كريز ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : قبلي 

أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب ، أنا أبو بكر اإلمساعيلي ، أخربنا أبو عبد اهللا أمحد بن احلسن  - ١٣٠١
نا إمساعيل بن جعفر ، أخربين حممد بن أيب حرملة ، عن كريب ، موىل ابن : الطرائفي ، نا حيىي بن أيوب ، قال 

ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفات ، فلما بلغ رسول اهللا صلى : أسامة بن زيد ، قال العباس ، عن 
فتوضأ وضوءا خفيفا " اهللا عليه وسلم الشعب األيسر الذي دون املزدلفة أناخ فبال ، مث جاء فصببت عليه الوضوء 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى فركب رس" الصالة أمامك : " فقال . الصالة يا رسول اهللا : ، مث قلت 
فأخربين ابن عباس ، : قال كريب . املزدلفة ،فصلى ، مث ردف الفضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غداة مجع 



 "عن الفضل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة 
، أنا أبو القاسم عبد اهللا بن حممد النسوي ، أنا احلسن بن  حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد األرموي - ١٣٠٢

: سفيان ، أنا ابن أيب شيبة ، نا عبد اهللا بن إدريس ، عن ليث ، عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد ، عن أبيه ، قال 
ناولين   ابن أخي يا : " أفضت مع عبد اهللا من مجع ، فما زال يليب حىت رمى مجرة العقبة ، فاستبطن الوادي ، مث قال 

اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا : " فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة حىت إذا فرغ قال " " سبعة أحجار 
 هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع: مث قال " مغفورا 
ضل بن عبد اجلبار ، نا النضر بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ، نا الف - ١٣٠٣

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد : مشيل ، نا أمين ابن نابل ، وحدثنا أبو حممد بن يوسف ، يف آخرين قالوا 
مسعت : بن إسحاق الصغاين ، نا روح بن عبادة ، وجعفر بن عون ، وأبو نعيم وأبو عاصم ، عن أمين بن نابل ، قال 

يرمي اجلمرة يوم النحر على ناقة " رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم :  بن عمار الكاليب ، قال قدامة بن عبد اهللا
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ،  - ١٣٠٤"صهباء ال ضرب وال طرد وال إليك إليك 

عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، نا  ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد بن منصور الرمادي ، نا
: حدثين الفضل بن عباس ، قال : مسعت ابن عباس ، يقول : عوف ، عن زياد بن حصني ، عن أيب العالية ، قال 

فلقطت له حصيات مثل حصى " هات فالقط يل حصى : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غداة يوم النحر 
بأمثال هؤالء ، وإياكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم . بأمثال هؤالء : " ، فقال اخلذف ، ووضعتهن يف يده 

من حيث أخذ يعين احلصى ، أجزأه ، إال أين أكرهه من املسجد لئال : قال الشافعي رضي اهللا عنه " الغلو يف الدين 
 خيرج حصى املسجد منه ومن احلش لنجاسته ، ومن اجلمرة ألنه حصى غري متقبل

وروي أيضا ، عن أيب سعيد " ما تقبل منه رفع وما مل يتقبل ترك : " وروينا عن ابن عباس ، أنه قال  - ١٣٠٥
 اخلدري
" ال ترموا اجلمرة حىت تطلع الشمس : " وروينا ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٣٠٦

زدلفة بعد نصف الليل ورمى مجرة العقبة قبل طلوع وهذا هو الوقت املختار لرمي مجرة العقبة ، فإن دفع من امل
 الفجر فقد
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو سعيد أمحد بن يعقوب الثقفي ، أنا علي بن احلسني بن اجلنيد املالكي ،  - ١٣٠٧

عائشة ،  نا أمحد بن صاحل ، نا ابن أيب فديك ، حدثين الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر ، فرمت اجلمرة قبل الفجر ، مث مضت : " قالت 

ورواه أبو معاوية ، عن هشام بن " فأفاضت ، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم 
 عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أيب سلمة ، عن أم سلمة

وأحب إذا رمى اجلمرة وكان معه هدي أن : باب ما يكون مبىن بعد رمي مجرة العقبة قال الشافعي رضي اهللا عنه 
 يبدأ فينحره أو يذحبه ، مث حيلق أو يقصر ، واحللق أحب إيل ، مث يأكل من حلم هديه مث يفيض

م مجرة العقبة مث حنره اهلدي ، مث رمي النيب صلى اهللا عليه وسل" قد ذكرنا يف حديث جابر بن عبد اهللا  - ١٣٠٨
 "أكله من هداياه مث إفاضته 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل الصفار ، نا عبد الكرمي بن اهليثم ، نا أبو اليمان ، أخربين  - ١٣٠٩
 "اع حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الود: " كان ابن عمر يقول : قال نافع : شعيب ، قال 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين  - ١٣١٠
ملا رمى : " ، نا سفيان بن عيينة ، عن هشام يعين ابن حسان ، عن حممد بن سريين ، عن أنس بن مالك ، قال 

ناول احلالق شقه األمين فحلقه ، فناوله أبا طلحة ، مث ناوله  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمرة ، وحنر هديه
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا  - ١٣١١"شقه فحلقه ، وأمره أن يقسمه بني الناس 

اهللا صلى اهللا  حلق رسول: " إمساعيل بن قتيبة ، نا حيىي بن حيىي ، أنا الليث ، عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر ، قال 
 "عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم 

: " مرة أو مرتني ، مث قال " رحم اهللا احمللقني : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : قال ابن عمر  - ١٣١٢
وكذلك هو " رين واملقص: " قال يف الرابعة : ورواه عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر وقال " واملقصرين 

 يف رواية أيب هريرة ، وأم حصني األمحسية
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، نا أبو حامد أمحد بن احلسن احلافظ ، نا حممد بن  - ١٣١٣

رسول  نا عبد الرزاق ، أنا عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن: حيىي ، وأبو األزهر السليطي ، قاال 
وكان ابن عمر يفيض يوم : قال نافع " أفاض يوم النحر ، مث رجع فصلى الظهر مبىن " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 هكذا يف رواية ابن عمر. النحر ، مث يرجع فيصلي الظهر مبىن ويذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعله 
 "أفاض إىل البيت فصلى مبكة الظهر " يه وسلم وروينا يف حديث جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عل - ١٣١٤
أخر زيارة يوم النحر إىل " وروى أبو الزبري ، عن عائشة ، وابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٣١٥

 والرواية فيه عن عائشة رضي اهللا عنها خمتلفة واألمر فيه واسع ، وباللهالتوفيق" الليل 
 ل يوم النحرباب التقدمي والتأخري يف أعما

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا احلسن بن حممد بن حليم ، كذا يف الكربى ويف اجمللد والقلعجي حكيم ،  - ١٣١٦
نا أبو املوجه ، أنا عبدان ، أنا عبد اهللا بن املبارك ، أنا حممد بن أيب حفصة ، عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند :  عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال
إين ذحبت قبل : وأتاه آخر فقال " ارمه وال حرج : " يا رسول اهللا ، إين حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : اجلمرة فقال 

" ارم وال حرج : " فقال  .إين أفضت إىل البيت قبل أن أرمي : وأتاه آخر فقال " ارم وال حرج : " أن أرمي ؟ قال 
 "افعلوه وال حرج : " فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إال قال : قال 

حلقت قبل أن أرمي ، ويف : " ورواه عطاء ، عن ابن عباس ، مبعناه ، غري أن يف إحدى الروايتني  - ١٣١٧
عن خالد احلذاء ، عن  وذكر الزيارة قبل الرمي ورواه إبراهيم بن طهمان ،" حلقت قبل أن أذبح : األخرى 

 ومل يأمر بشيء من الكفارة: عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكر بعض هذه األشياء وزاد يف آخره 
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، نا متتام ، نا سعيد بن سليمان ، نا عباد بن  - ١٣١٨

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ه احلسن ، مسع ابن عباس ، قال العوام ، عن العالء بن املسيب ، عن رجل ، يقال ل
: باب التحلل قال الشافعي يف املتمتع بالعمرة إىل احلج "من قدم من نسكه شيئا ، أو أخره ، فال شيء عليه : " 

إال النساء يصنع ما سبق ذكره ، مث يأخذ سبع حصيات فريمي مجرة العقبة هبن ، مث قد حل له ما حرم عليه يف احلج 
، وإذا طاف بالبيت سبعا وبني الصفا واملروة فقد حل له النساء ، وإن كان قارنا أو مفردا فعليه أن يقيم حمرما حباله 
ويصنع ما وصفت غري أنه إذا كان قارنا أو مفردا أجزأه إن طاف قبل مىن بالبيت وبني الصفا واملروة ، أن يطوف 

اء وال يعود إىل الصفا واملروة وإن مل يطف قبل مىن ، فعليه بعد عرفة أن يطوف بالبيت سبعا بعد عرفة وحيل له النس



والقارن واملفرد سواء يف كل أمرمها إال أن على القارن دما وليس على : قال . بالبيت سبعا وبالصفا واملروة سبعا 
ز وجل فمن متتع بالعمرة إىل احلج إذا أحرم باحلج وجب عليه دمه قال اهللا ع: قال الشافعي يف املتمتع . املفرد ذلك 

وما استيسر من اهلدي شاة فإن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل : فما استيسر من اهلدي قال 
 أهله

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين العدل ، أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ، نا  - ١٣١٩
اهيم العبدي ، نا ابن بكري ، نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ، زوج النيب حممد بن إبر

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فأهللنا بعمرة ، مث : صلى اهللا عليه وسلم ، أهنا قالت 
باحلج مع العمرة ، مث ال حيل حىت حيل منهما من كان معه هدي فليهلل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة ، مث حلوا ، مث طافوا طوافا آخر بعد أن : قالت " مجيعا 
وإمنا : قلت . رجعوا من مىن حبجهم ، فأما الذين أهلوا باحلج أو مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا واحدا 

مل : طافوا طوافا واحدا بني الصفا واملروة وذلك بني فياحلديث الذي ذكرنا عن أيب الزبري ، عن جابر قال أرادت 
وإمنا أراد الذين . يطف النيب صلى اهللا عليه وسلم وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا ؛ طوافه األول 

 عهم اهلدي بدليل حديث عائشةأهلوا باحلج أو مجعوا احلج والعمرة ، وهم الذين كان م
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن  - ١٣٢٠

وهب ، نا الليث بن سعد ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، واللفظ له ، نا أمحد بن سلمة 
أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن سعيد ، نا الليث ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أنه قال ، نا قتيبة ب

مهلني حبج مفرد ، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حىت إذا كانت بسرف عركت ، حىت إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا 
: " حل ماذا ؟ قال : فقلنا : ن مل يكن معه هدي قال حيل منا م" واملروة ، فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 

فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابا وليس بيننا وبني عرفة إال أربع ليال ، مث أهللنا يوم التروية ، " احلل كله 
إين  شأين: قالت " ما شأنك ؟ : " مث دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، على عائشة فوجدها تبكي فقال 

إن هذا أمر كتبه اهللا : " حضت وقد حل الناس ومل أحلل ومل أطف بالبيت والناس يذهبون إىل احلج اآلن ؟ فقال 
ففعلت ووقفت املواقف ، حىت إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا واملروة " على بنات آدم فاغتسلي مث أهلي باحلج 

إين أجد يف نفسي أين مل أطف بالبيت : يا رسول اهللا : فقالت " قد حللت من حجك وعمرتك مجيعا : " مث قال . 
ورواه مطر الوراق ، " وذلك ليلة احلصبة " فاذهب هبا يا عبد الرمحن فأعمرها من التنعيم : " قال . حىت حججت 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال سهال إذا هويت الشيء تابعها عليه: عن أيب الزبري ، وزاد فيه 
نا أبو حممد عبد اهللا بن حممد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين قاال  - ١٣٢١

بن إسحاق الفاكهي ، مبكة ، نا أبو حيىي بن أيب مسرة ، نا خالد بن حيىي ، نا إبراهيم بن نافع ، عن عبد اهللا بن أيب 
: " ف وطهرت بعرفة فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنيح ، عن جماهد ، عن عائشة ، أهنا حاضت بسر

 "جيزيك طواف واحد بني الصفا واملروة حلجك وعمرتك 
من أحرم منهم باحلج ومل يكن معه هدي فسخ عليهم حجهم وأمرهم بالعمرة ، فلما طافوا : " قلت  - ١٣٢٢

م التروية ولزمهم ما استيسر من اهلدي ، وهو يف وسعوا بني الصفا واملروة حلوا من عمرهتم ، مث أحرموا باحلج يو
بعد ما حيرم باحلج إىل يوم عرفة : شاة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج يعين واهللا أعلم : قول علي وابن عباس 

 "فمن مل يصم قبل النحر صام أيام مىن يف قول عائشة وابن عمر وهو قول الشافعي يف القدمي 



يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته : " ن حممد ، عن أبيه ، عن علي بن أيب طالب قال وروى جعفر ب - ١٣٢٣
 وهو القول اجلديد" الصوم يعين قبل يوم النحر 

وفسخ " وإذا رجع إىل أهله صام سبعة أيام ، هكذا ، قال ابن عباس ، وابن عمر وروي مرفوعا : قلت  - ١٣٢٤
 "هم أن يفسخ حجا بعمرة احلج بالعمرة كان خاصا هلم ليس ألحد بعد

بل : " فسخ احلج لنا خاصة أو ملن أتى ؟ قال " يا رسول اهللا ، : وروينا عن بالل بن احلارث ، أنه قال  - ١٣٢٥
 "لنا خاصة 
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لصغري: كتاب  لسنن ا  ا
لبيهقي : املؤلف  علي ا احلسني بن  أمحد بن  بكر  بو   أ

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا  - ١٣٢٦
مل يكن ألحد أن " : سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن حيىي بن سعيد ، عن مرقع األسدي ، عن أيب ذر ، قال 

 "يفسخ حجه إىل عمرة إال للركب من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم خاصة 
أمرهم أن تدخل احلج على العمرة فصارت قارنة ولزمها " وأما عائشة فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٣٢٧

 وروي أيضا عن عائشة" يف حجته وفيما روى جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة . دم القران 
ذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عن من اعتمر من نسائه بقرة : " وروي عن أيب هريرة ، قال  - ١٣٢٨
وعائشة كانت قارنة بإدخال احلج على العمرة ، وغريها من أزواجه كن متمتعات فذبح عنهن بقرة ، فإهنا . بينهن 

 أعلمواهللا " كالبدنة جتزئ عن سبعة 
يا أمري املؤمنني إين كنت رجال : أتيت عمر بن اخلطاب فقلت له : وروينا عن الصىب بن معبد ، أنه قال  - ١٣٢٩

نصرانيا وإين أسلمت ، وأنا حريص على اجلهاد ، وإين وجدت احلج والعمرة مكتوبني علي ، فأتيت رجال من قومي 
هديت لسنة نبيك صلى اهللا : " للت هبما معا ، فقال عمر امجعهما واذبح ما استيسر من اهلدي وإن أه: فقال يل 

أخربناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممد بن قدامة بن أعني ، " عليه وسلم 
قال الصىب بن معبد فذكر : نا جرير بن عبد احلميد ، عن منصور ، عن أيب وائل قال : وعثمان بن أيب شيبة قال 

 قصته ، مث ذكر ما قدمنا ذكره
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو احلسن علي بن عيسى بن إبراهيم ، نا أمحد بن عبد الوهاب ، ثنا  - ١٣٣٠

النضر بن عبد الوهاب ، نا حيىي بن أيوب ، نا وهبنب جرير بن حازم ، نا أيب ، عن حممد بن إسحاق ، حدثين ابن أيب 
طاء ، عن جابر بن عبد اهللا ، يف حج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمره إياهم باإلحالل جنيح ، عن جماهد ، وع
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي وحلللت كما حلوا ، فمن مل يكن معه : " بالعمرة وخطبته وقوله 

فكنا ننحر اجلزور عن : قال " ر هدي فليصم ثالثة أيام يعين يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله ومن وجد هديا فلينح
 سبعة

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد  - ١٣٣١
إذا : " مسعت عمر ، يقول : بن منصور ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، قال 

وقالت عائشة : قال سامل . رة بسبع حصيات وذحبتم وحلقتم فقد حل لك كل شيء إال النساء والطيب رميتم اجلم
" أنا طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، تعين حلله : وقالت عائشة : قال . حل له كل شيء إال النساء : 

 اهللا عليه وسلم أحق أن تتبع وسنة رسول اهللا صلى: قال سامل : ورواه عمرو بن دينار ، عن سامل ، وزاد 
 باب الرجوع إىل مىن أيام التشريق والرمي هبا كل يوم إذا زالت الشمس

 "فقد بات مبىن وظل " أما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن ابن عمر ، أنه قال  - ١٣٣٢
 "اء العقبة ال يبيت أحد من احلجاج ليايل مىن من ور: " وعن عمر بن اخلطاب ، قال  - ١٣٣٣
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن حممد بن حيىي ، نا أبو بكر بن  - ١٣٣٤

أيب شيبة ، أنا أبو أسامة ، وابننمري ، نا عبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن العباس بن عبد املطلب ، استأذن 



 "أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن له " سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا : أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، يف آخرين ، قالوا  - ١٣٣٥

بر بن عبد حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين ابن هليعة ، وابن جريج ، عن أيب الزبري ، عن جا
رمى مجرة العقبة أول يوم ضحى وهي واحدة وأما بعد ذلك " رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا ، قال 

 "فبعد زوال الشمس 
أخربنا أبو القاسم عبد اخلالق بن علي بن عبد اخلالق املؤذن ، أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن خنب ، أنا  - ١٣٣٦

، نا أيوب بن سليمان بن بالل ، حدثين أبو بكر بن أيب أويس ، حدثين سليمان بن بالل حممد بن إمساعيل الترمذي 
كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع " ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أنه حدثه سامل بن عبد اهللا ، أن عبد اهللا ، 
اما طويال فيدعو ويرفع يديه ، مث حصيات ، يكرب على أثر كل حصاة ، مث يتقدم حىت يسهل فيقوم مستقبل القبلة قي

يرمي الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويال ، فيدعو ويرفع يديه ، مث يرمي 
 "هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل : اجلمرة ذات العقبة من بطن الوادي فال يقف ، ويقول 

أرخص " بن عاصم بن عدي ، عن أبيه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وروينا عن أيب البداح - ١٣٣٧
أخربناه أبو " لرعاة اإلبل يف البيتوتة ، يرمون يوم النحر ، مث يرمون الغد ومن بعد الغد ليومني مث يرمون يوم النفري 

نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ، زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، ناحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، 
عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم ، عن أبيه ، أن أبا البداح ، أخربه ، عن أبيه عاصم بن عدي ، أخربه رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه وسلم أنه أرخص ، فذكر احلديث
مد أمحد بن حممد بن حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، إمالء وقراءة ، ثنا أبو حا - ١٣٣٨

احلسن احلافظ ، إمالء ، ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ، نا سفيان بن عيينة ، عن سفيان بن سعيد الثوري ، عن 
احلج : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بكري بن عطاء ، عن عبد الرمحن بن يعمر الديلي ، قال 

مجع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ، أيام مىن ثالثة أيام فمن تعجل يف يومني  عرفات احلج عرفات ، فمن أدرك ليلة
ليس عندكم بالكوفة حديث : قلت لسفيان الثوري : قال سفيان بن عيينة " فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه 

 أشرف وال أحسن من هذا
مني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه قال فمن تعجل يف يو: " وروينا عن ابن عباس ، أنه قال يف قوله  - ١٣٣٩

 "من تعجل يف يومني غفر له ومن تأخر إىل ثالثة أيام غفر له : 
من غربت عليه الشمس وهو مبىن يف أوسط أيام التشريق فال ينفر : " وروينا عن ابن عمر ، أنه قال  - ١٣٤٠

وإن مضت أيام الرمي فقد بقيت : قال الشافعي عن ابن عمر ، عن عمر : وقيل فيه " حىت يرمي اجلمار من الغد 
 عليه ثالث حصياتلم يرم هبن فأكثر فعليه دم وإن بقيت عليه حصاة فعليه مد وإن بقيت حصاتان فمدان

أخربنا أبو أمحد املهرجاين ، نا أبو بكر بن جعفر املزكي ، نا حممد بن إبراهيم ، نا ابن بكري ، نا مالك ،  - ١٣٤١
من نسي من نسكه شيئا أو تركه : " متيمة ، عن سعيد بن جبري ، أن عبد اهللا بن عباس ، قال عن أيوب بن أيب 

 واهللا أعلم" فليهرق دما 
باب املفرد أو القارن يريد العمرة بعد الفراغ من نسكه خرج من احلرام مث أهل من أين شاء ، مث عاد فطاف بالبيت 

 ت عمرته وله أن يعتمر يف سنة واحدة مراراسبعا وبالصفا واملروة سبعا وحلق أو قصر وقد مت
مث : " وروينا يف حديث القاسم بن حممد ، عن عائشة ، يف قصة حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت  - ١٣٤٢



اخرج بأختك من احلرم : " نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احملصب فدعا عبد الرمحن بن أيب بكر ، فقال 
فخرجنا فأهللنا ، مث طفت : قالت " تطوف بالبيت ، وافزعا حىت تأتياين ، فإين أنتظركما هاهنا فلتهل بالعمرة ، مث 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حامد بن أيب حامد املقري " بالبيت وبالصفا واملروة
 سم ، عن عائشة ، فذكره يف حديث طويل، نا إسحاق بن سليمان الرازي ، نا أفلح بن محيد ، عن القا

أمره أن يردف عائشة فيعمرها من " ويف حديث عبد الرمحن بن أيب بكر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٣٤٣
وأحب إيل أن يعتمر من اجلعرانة ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتمر منها ، فإن : التنعيم قال الشافعي رمحه اهللا 

اعتمر من التنعيم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر عائشة أن تعتمر منها ، وهي أقرب احلل إىل أخطأه ذلك ف
 البيت ، فإن أخطأه ذلك اعتمر من احلديبية ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى هبا وأراد املدخل لعمرته منها

، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ  أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري - ١٣٤٤
، نا السري بن خزمية ، نا عبد اهللا ، عن مالك ، عن مسي ، موىل أيب بكر بن عبد الرمحن ، عن أيب صاحل ، عن أيب 

العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما ، واحلج املربور ليس له جزاء : " هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "إال اجلنة 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا سفيان ، عن صدقة  - ١٣٤٥

هل عاب ذلك عليها أحد ؟ : أهنا اعتمرت يف سنة ثالث مرات ، فقلت " بن يسار ، عن القاسم ، عن عائشة ، 
وروينا يف ، تكرير العمرة يف سنة واحدة ، عن علي ، " نقمعت فسكت وا: قال . سبحان اهللا ، أم املؤمنني : قال 

 وابن عمر ، وأنس بن مالك رضي اهللا عنهم أمجعني باب دخول الكعبة والصالة فيها
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ، أنا  - ١٣٤٦

دخل رسول اهللا : " نا عبد الرزاق ، أنا عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال  حممد بن حيىي الذهلي ،
صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة ألسامة بن زيد حىت أناخ بفناء الكعبة ، فدعا عثمان بن طلحة باملفتاح 

مان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ، فجاء به ففتح ، فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسامة ، وبالل ، وعث
أين صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : فبادرت الناس فوجدت بالال على الباب فقلت : مث فتحوه ، وقال عبد اهللا 

 "نسيت أن أسأله كم صلى : قال . بني العمودين املقدمني : وسلم ؟ قال 
ال      سلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف عجبا للمرء امل: وروينا عن عائشة ، أهنا قالت  - ١٣٤٧

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده " يدع ذلك إجالال هللا وإعظاما له ؟ 
 "حىت خرج منها 

، نا سعيد أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، نا حممد بن سليمان الواسطي  - ١٣٤٨
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن سليمان ، نا ابن املؤمل ، عن أيب حميصن ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال 

 "من دخل البيت دخل يف حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له : " وسلم 
ن املؤمل ، عن ابن جريج وأخربنا علي ، أنا أمحد ، أنا أبو علي بن سنجويه ، نا سعدويه ، عن عبد اهللا ب - ١٣٤٩

 "ماء زمزم ملا شرب له : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، عن عطاء ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 
 "إنه طعامطعم وشفاء سقم : " وروينا عن أيب ذر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف ماء زمزم  - ١٣٥٠

 باب طواف الوداع
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، : و عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين ، قالوا أخربنا أب - ١٣٥١



كان الناس ينصرفون يف : أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن سليمان األحوال ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال 
 "ىت يكون آخر عهده بالبيت ال ينفرن أحد من احلج ح: " كل وجه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن ابن  - ١٣٥٢
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إال أنه رخص للمرأة احلائض : " طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال 

" 
عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد ، نا احلسن بن حممد  أخربنا أبو حممد - ١٣٥٣

حاضت صفية بعد ما : " بن الصباح الزعفراين ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ، قالت 
يا رسول اهللا ، قد : فقلت " أحابستنا هي ؟ : " أفاضت فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ،  - ١٣٥٤"فلتنفر إذا : " قال صلى اهللا عليه وسلم . أفاضت مث حاضت بعد ذلك 
أحب له إذا ودع البيت أن يقف يف امللتزم وهو : نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال 

اللهم البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك ، محلتين على ما سخرت : " بني الركن والباب فيقول 
يل من خلقك ، حىت سريتين يف بالدك ، وبلغتين بنعمتك حىت أعنتين على قضاء مناسكك ، فإن كنت رضيت عين 

نت يل غري مستبدل بك فازدد عين رضا ، وإال فمن اآلن قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان انصرايف إن أذ
اللهم فاصحبين بالعافية يف بدين ، والعصمة يف ديين وأحسن منقليب ، . وال ببيتك وال راغب عنك ، وال عن بيتك 

 "وارزقين طاعتك ما أبقيتين 
يلتزم ما بني الركن والباب ، وكان يقول ما بني الركن والباب بدعاء " وروينا عن ابن عباس ، أنه كان  - ١٣٥٥

 تزم ال يلزم ما بينهما أحد يسأل اهللا شيئا إال أعطاه إياهاملل
رأيت رسول اهللا صلى اهللا : ويف حديث املثىن بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده  - ١٣٥٦

 "عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بامللتزم 
 باب يف فوت احلج

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ي ، قال روينا فيما مضى ، عن عبد الرمحن بن يعمر الديل - ١٣٥٧
وروينا عن الشعيب ، عن عروة بن  - ١٣٥٨"احلج عرفات فمن أدرك ليلة مجع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك : " 

هل يل من : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جبمع فقلت : مضرس بن أوس بن حارثة بن الم ، أنه قال 
من صلى معنا هذه الصالة ووقف معنا هذا املوقف حىت يفيض اإلمام وأفاض قبل ذلك من عرفات : " حج ؟ فقال 

أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا العباس بن " ليال أو هنارا فقد مت حجه وقضى تفثه 
 مسعت الشعيب ، فذكره: السفر قال  مسعت عبد اهللا بن أيب: حممد ، نا روح بن عبادة ، نا شعبة قال 

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي  - ١٣٥٩
من أدرك ليلة النحر من احلاج : " ، أنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال 

بل أن يطلع الفجر فقد أدرك احلج ، ومن مل يدرك عرفة فيقف هبا قبل أن يطلع الفجر فقد فاته فوقف جببال عرفة ق
احلج فليأت البيت فليطف سبعا ويطوف بني الصفا واملروة سبعا ، مث ليحلق أو يقصر إن شاء إن كان معه هدي 

إىل أهله ، فإن أدركه احلج من قابل فلينحره قبل أن حيلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ، مث لريجع 
وروينا " فليحج إن استطاع وليشهد حجه فإن مل جيد هديا فليصم عنه ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله 

قال " . جيزئ عنهم : وأما إذا أخطأ الناس كلهم بيوم عرفة فقد قال عطاء " مثل هذا عن عمر بن اخلطاب ، 



وأراه " فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون : " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحسنه ما ق: الشافعي 
وروي ذلك عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد ، عن النيب صلى اهللا عليه " وعرفة يوم تعرفون: " قال 

 واهللا أعلم. وسلم مرسال 
 باب اإلحصار

اإلحصار الذي : " أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، نا - ١٣٦٠
فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي نزل يوم احلديبية ، وأحصر النيب صلى اهللا عليه : ذكره اهللا عز وجل فقال 

وصدوكم : تعاىل يقول  حنر يف احلرم ، وإمنا ذهبنا إىل أنه حنر يف احلل ألن اهللا: وسلم بعدو وحنر يف احلل وقد قيل 
عن املسجد احلرام واهلدي معكوفا أن يبلغ حمله واحلرم كله حمله عند أهل العلم ، فحيثما أحصر الرجل قريبا كان 

أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل وال قضاء عليه إال أن يكون حج حجة اإلسالم 
أو غريه ، وهكذا العبد حيرم بغري إذن سيده وكذلك املرأة حترم بغري  فيحجها ، وهكذا السلطان إن حبسه يف سجن

وللرجل أن حيج : قال . أن ليس له منعها إذا أحرمت : وله قول آخر يف املرأة " إذن زوجها ألن هلما أن حيبسامها 
 بغري إذن والديه وإن يأذنا له أحب إيل

خرجنا مع رسول : اف أن حيال بينك وبني البيت ، فقال إنا خن: قلت وروينا عن ابن عمر ، أنه قيل له  - ١٣٦١
فنحر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هديه " اهللا صلى اهللا عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت ، 

 "وحلق رأسه ، مث رجع 
بن األشعث ، نا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو أمحد احلافظ ، أنا عبد اهللا بن سليمان  - ١٣٦٢

قد : " قال ابن عباس : إدريس ، نا حيىي بن صاحل ،نا معاوية بن سالم ، نا حيىي بن أيب كثري ، نا عكرمة ، قال 
: ويف رواية غريه . أحصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحلق ، وحل مع نسائه وحنر هديه حىت اعتمر عاما قابال 

مل تكن هذه العمرة : واقدي ، عن عبد اهللا بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال ويف حديث ال" وجامع نساءه 
 قضاء ، ولكن كان شرطا على املسلمني أن يعتمروا قابال يف الشهر الذي صدهم املشركون فيه

 "ال قضاء على احملصر : " وروينا عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه ، أنه قال  - ١٣٦٣
إبراهيم الصائغ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف امرأة  روى: قلت  - ١٣٦٤

 "ليس هلا أن تنطلق إال بإذن زوجها : " هلا زوج وهلا مال وال يأذن زوجها هلا يف احلج ؟ قال 
ه منعها إذا أحرمت ليس ل: ومن قال . وعن عطاء ، يف املرأة هتل باحلج فيمنعها زوجها هي مبنزلة احملصر  - ١٣٦٥

ومحل حديث إبراهيم الصائغ إن صح على ما " ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا : " احتج بقوله صلى اهللا عليه وسلم 
 وأما اإلحصار باملرض. لو كان قبل اإلحرام 

سفيان بن عيينة  فأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا - ١٣٦٦
ال حصر إال : " ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، وعن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أنه قال 

 ذهب احلصر اآلن: وزاد أحدمها " حصر العدو 
. من حبس دون البيت : " نا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سامل بن عبد اهللا ، عن أبيه ، قال : وبإسناده  - ١٣٦٧

 وروينا مبعناه ، عن عائشة ، وابن الزبري" رض فإنه ال حيل حىت يطوف بالبيت وبني الصفا واملروة مب
من كسر أو : " وأما حديث عكرمة ، عن احلجاج بن عمرو األنصاري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٣٦٨

فهو حديث خمتلف . صدق : ال فحدثت ابن عباس وأبا هريرة ، فقا" عرج أو مرض فقد حل ، وعليه حجة أخرى 



 عنه عن عبد اهللا بن رافع عن احلجاج ، وحديث االستثناء يف احلج أصح من هذا: وقيل . فقيل هكذا . يف إسناده 
أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب ، أنا أبو بكر اإلمساعيلي ، أخربين عبد اهللا بن صاحل ، نا  - ١٣٦٩

دخل رسول اهللا صلى اهللا : و أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت هارون بن عبد اهللا ، نا أب
حجي :" فقال هلا : أجدين شاكية : قالت " كأنك تريدين احلج ؟ : " عليه وسلم على ضباعة بنت الزبري فقال هلا 

 ذئب ، عن أيب أسامة وقال ويف رواية ابن أيب. وكانت حتت املقداد بن األسود " واشترطي أن حملي حيث حبستين 
ورواه أيضا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وعن هشام ، " وقويل اللهم حملي حيث حبستين : " فيه 

عن أبيه ، عن عائشة موصوال ورواه أيضا ابن عباس وجابر بن عبد اهللا ، وأنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه 
 وسلم يف شأن ضباعة

" ينا يف االشتراط يف احلج ، عن عمر بن اخلطاب ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعائشة ، وأم سلمة ، ورو - ١٣٧٠
 واهللا أعلم" رضي اهللا عنهم ولو كان له أن يتحلل باملرض مل يكن للشرط فائدة 

 لشهداءباب إتيان املدينة وزيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم والصالة يف مسجده ومسجد قباء وزيارة قبور ا
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا عباس الترقفي ، نا عبد اهللا  - ١٣٧١

بن يزيد املقري ، نا حيوة بن شريح ، عن أيب صخر ، عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط ، عن أيب هريرة ، أن رسول 
 "د يسلم علي إال رد اهللا إيل روحي حىت أرد عليه السالم ما من أح: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

السالم عليك يا رسول اهللا السالم :" وروينا عن ابن عمر ، أنه كان إذا قدم من سفر أتى القرب فقال  - ١٣٧٢
عليه  بدأ بقرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى: " ويف رواية أخرى " عليك يا أبا بكر ، السالم عليك يا أبتاه 

 "وسلم ودعا له وال ميس القرب 
من زارين إىل املدينة حمتسبا كنت : " وروينا عن سليمان بن يزيد الكعيب ، عن أنس بن مالك ، مرفوعا  - ١٣٧٣

كان يف جواري يوم القيامة ، ومن مات يف أحد احلرمني بعث : " ويف رواية أخرى " له شفيعا وشهيدا يوم القيامة 
من آل اخلطاب ، وقيل من آل : وروي ذلك يف حديث رواه رجل من آل حاطب ، وقيل " منني يوم القيامة من اآل

 عمر
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان وأبو حممد بن أيب حامد  - ١٣٧٤

مد بن عبيد ، عن عبيد اهللا بن عمر ، نا أبو العباس هو األصم ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا حم: املقرئ ، قالوا 
صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة : " عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "يف غريه من املساجد إال املسجد احلرام 
ريه مائة ألف فضل الصالة يف املسجد احلرام على غ: " وروينا يف حديث أيب الدرداء وجابر مرفوعا  - ١٣٧٥

 "صالة ، ويف مسجدي هذا ألف صالة ويف مسجد بيت املقدس مخسمائة صالة 
: " ويف احلديث الثابت عن أيب هريرة ، وعبد اهللا بن زيد املازين ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ١٣٧٦

كان رسول اهللا صلى اهللا : قال ويف احلديث الثابت عن ابن عمر " . ما بني منربي وبييت روضة من رياض اجلنة 
 "يأيت مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتني " عليه وسلم 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة  - ١٣٧٧

ين خطمة ، أنه مسع أسيد بن ظهري األنصاري ، ، نا عبد احلميد بن جعفر ، حدثين أبو األبرد موسى بن سليم موىل ب
صالة يف مسجد قباء : " وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



 "كعمرة 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما أشرفنا على حرة : وروينا يف حديث طلحة أنه قال  - ١٣٧٨

، مث " هذه قبور أصحابنا : " فقال . يا رسول اهللا ، هذه قبور إخواننا : نها فإذا قبور مبنحنيه ، فقلنا واقم تدلينا م
أخربنا أبو حممد بن " هذه قبور إخواننا : " خرجنا فلما جئنا قبور الشهداء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بد اهللا ، نا حممد بن معن ، أخربين داود بن خالد بن دينار ، يوسف ، أنا ابن األعرايب ، نا الزعفراين ، نا علي بن ع
 عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، عن ربيعة بن اهلدير ، عن طلحة ، فذكره

باب اهلدايا اليت حملها احلرم واهلدي الواجب بارتكاب حمظور يف اإلحرام وجربان نسك من اإلبل والبقر والغنم قال 
نذر هديا فسمى شيئا فعليهالذي مسى ومن مل يسم شيئا أو لزمه هدي ليس جبزاء من  ومن: الشافعي رضي اهللا عنه 

 وجيزئ من الضأن وحده اجلذع. صيد فيكون عدله فال جيزئه من اإلبل وال البقر وال املعز إال ثين فصاعدا 
بن إسحاق ، نا أمحد بن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن سلمان ، نا إمساعيل  - ١٣٧٩

ال تذحبوا إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يونس ، نا زهري ، نا أبو الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال 
 "مسنة إال أن يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من الضأن 

أمحد بن جندة ، نا سعيد بن  أخربنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ، نا - ١٣٨٠
إن األزواج الثمانية : " منصور ، نا أبو األحوص ، نا أبو إسحاق ، عن عطاء بن أيب رباح ، عن ابن عباس ، قال 

 "من اإلبل والبقر والضأن واملعز على قدر امليسرة ، ما عظمت فهو أفضل 
 باب االختيار يف تقليد اهلدي وإشعاره

أنا أبو بكر : بد اهللا بن يوسف األصبهاين ، إمالء وأبو طاهر اإلمام قراءة عليه قاال حدثنا أبو حممد ع - ١٣٨١
حممد بن احلسني القطان ، نا إبراهيم بن احلارث البغدادي ، نا حيىي بن أيب بكري ، نا شعبة ، عن قتادة ، عن أيب 

ة الظهر ، مث أتى ببدنته فأشعر صلى بذي احلليف" حسان ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
" صفحة سنامها األمين ، مث سلت الدم عنها ، مث قلدها بنعلني ، مث أتى براحلته فلما استوت على البيداء أهل باحلج 

سلت الدم عنها : وقال مهام ، عن قتادة . مث سلت الدم بيديه : ورواه حيىي بن سعيد ، عن شعبة ، قال 
 "إمنا يشعر البدنة ليعلم أهنا بدنة : " ائشة ، أهنا قالت وروينا عن ع - ١٣٨٢بإصبعه
أخربنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن  - ١٣٨٣

أهدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة : " األعمش ، عن إبراهيم ، عن األسود بن يزيد ، عن عائشة ، قالت 
 "فتلت قالئدها من عهن كان عندنا : وروينا عن عائشة ، أهنا قالت " ا فقلدها غنم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن سلمان الفقيه ، نا احلسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، أنا  - ١٣٨٤
قالئد هدي رسول اهللا صلى كنت أفتل : حيىي بن سعيد ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت 

 "فيبعث هبا مث ال يدع شيئا مما كان يصنع قبل ذلك " اهللا عليه وسلم 
 باب ركوب البدنة وشرب لبنها

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقري ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا  - ١٣٨٥
: سئل جابر عن ركوب اهلدي ؟فقال : ريج ، عن أيب الزبري ، قال حممد بن أيب بكر ، نا حيىي بن سعيد ، عن ابن ج

 "اركبها باملعروف إذا أجلئت إليها حىت جتد ظهرا : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
إذا اضطررت إىل بدنتك فاركبها ركوبا غري قادح ، وإذا : " وروينا عن عروة بن الزبري ، أنه قال  - ١٣٨٦



وروي عن علي بن أيب طالب يف " ها فاشرب ما بعد ري فصيلها ، فإذا حنرهتا فاحنر فصيلها معها اضطررت إىل لبن
 لبنها وفصيلها معناه

 مث حملها إىل البيت العتيق: باب منحر اهلدايا قال اهللا عز وجل 
عبيد اهللا بن  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا - ١٣٨٧

كل عرفة موقف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : موسى ، أنا أسامة بن زيد ، عن عطاء ، عن جابر ، قال 
 "وكل مزدلفة موقف ومين كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر 

ث ، عن جعفر رواه أيضا حفص بن غيا: قلت . أسامة بن زيد عند أهل بلده ثقة مأمون : قال يعقوب  - ١٣٨٨
ومىن كلها منحر فاحنروا يف : " بن حممد ، عن أبيه ، عن جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبعناه غري أنه قال 

 باب حنر البدنة قائمة معقولة على ثالث"ومل يذكر فجاج مكة " رحالكم 
، نا حممد بن عبد الوهاب الفراء ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء  - ١٣٨٩

نا حيىي بن حيىي ، أنا خالد بن عبد اهللا ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبري ، أن ابن : وجعفر بن حممد ، قاال 
 "ابعثها قياما مقيدة ، سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم : " عمر ، أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال 

و القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي بالكوفة ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن عبد اهللا أخربنا أب - ١٣٩٠
العبسي ، أنا وكيع بن اجلراح ، عن األعمش ، عن أيب ظبيان ، عن ابن عباس رضي اهللا عنه ، أنه كان يقرأ هذا 

بسم اهللا واهللا أكرب اللهم منك : ول معقولة على ثالث يق: ويقول ) فاذكروا اسم اهللا عليها صوافن " ( احلرف 
 "يتصدق هبا أو ينتفع هبا : فسئل عن جلودها ؟ فقال : قال . ولك 

 باب التصدق بلحوم اهلدايا وجلودها وأجلتها
نا أبو عبد اهللا حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان قاال  - ١٣٩١

: حدثنا ، وقال اآلخران : ، نا حيىي بن حممد ، وجعفر بن حممد وحممد بن عبد الوهاب ، قال حيىي  يعقوب إمالء
: أخربنا حيىي بن حيىي ، أنا أبو خيثمة ، عن عبد الكرمي ، عن جماهد ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن علي ، قال 

أن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن ال أعطي أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، و" 
 "حنن نعطيه منعندنا : " اجلزار ، منها مث قال 

باب إذا ساقه متطوعا فعطب فأدرك ذكاته وما يكون عليه البدل من اهلدايا إذا عطب أو ضل أو أصابه نقص وما ال 
 يكون عليه البدل

لسكري ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد بن أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد اجلبار ا - ١٣٩٢
منصور ، نا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن سنان بن سلمة ، عن ابن عباس ، أن ذؤيبا ، أخربه أن النيب 

ئهما ، بعث معه ببدنتني ، وأمره إن عرض هلما عطب أن ينحرمها ، مث يغمس نعالمها يف دما" صلى اهللا عليه وسلم 
مث ليضرب بنعل كل واحدة منهما صفحتها وليخلها والناس ، وال يأمر فيها بأمر وال يأكل منها هو وال أحد من 

ورواه أيضا ابن أيب عروبة ، عن قتادة ورواه أيضا موسى بن سلمة ، عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا " أصحابه 
 عشرة بدنة مع رجلبثمان : عليه وسلم بعث بست عشرة بدنة ، ويف رواية 

ويف حديث حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن عطاء ، عن أيب اخلليل ، عن أيب قتادة ، عن النيب  - ١٣٩٣
من ساق هديا تطوعا فعطب فال يأكل منه ، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ، ولكن : " صلى اهللا عليه وسلم 

ب هبا جنبها ، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه ال بد من لينحرها مث ليغمس نعلها يف دمائها ، مث ليضر



 وهذا مرسل بني أيب اخلليل وأيب قتادة" قضائه
أخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ، نا أبو العباس األصم ، نا الربيع بن سليمان ،  - ١٣٩٤

مر ، حدثين نافع ، موىل عبد اهللا بن عمر ، عن عبد اهللا بن نا بشر بن بكر ، عن األوزاعي ، حدثين عبد اهللا بن عا
من أهدى تطوعا مث ضلت ، فإن شاء أبدهلا وإن شاء ترك وإن : " عمر ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 رفعه عبد اهللا بن عامر األسلمي" كانت يف نذر فليبدل 
من أهدى بدنة فضلت ، أو ماتت فإهنا : " بن عمر ، قال ورواه مالك بن أنس ، عن نافع ، أن عبد اهللا  - ١٣٩٥

أخربناه أبو أمحد املهرجاين ، أنا أبو بكر " إن كانت نذرا أبدهلا ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدهلا وإن شاء تركها 
ة ، عن وكذلك رواه شعيب بن أيب محز. بن جعفر ، نا حممد بن إبراهيم ، نا ابن بكري ، نا مالك ، فذكره موقوفا 

 نافع موقوفا
أهنا ضلت هلا بدنتان فأرسل عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه بآخرتني فنحرهتما ، " وروينا عن عائشة ،  - ١٣٩٦

 "مث وجدت بعد ذلك اللتني ضلتا فنحرهتما 
جعفر بن  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، نا حممد بن عبد الوهاب ، أنا - ١٣٩٧

إن كان أصاهبا : " عون ، أنا مسعر ، عن أيب حصني ، أن الزبري رضي اهللا عنه ، رأى هدايا له فيها ناقة عوراء فقال 
 "بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصاهبا قبل أن تشتروها فأبدلوها 

هبا ، فأخذ الذئب أليتها  اشتريت شاةألضحي: " وروينا عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ، قال  - ١٣٩٨
 "ضح هبا : " فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال 

 باب الضحايا
 فصل لربك واحنر: قال اهللا عز وجل 

وقيل . فاذبح يوم النحر : يقول : واحنر قال : " وروى علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس ، يف قوله  - ١٣٩٩
 "فيه غري ذلك 

ن احلسني بن حممد الروذباري ، نا حممد بن أمحد بن محويه العسكري ، نا جعفر بن أخربنا أبو علي ب - ١٤٠٠
ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكبشني : " حممد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال 

 "أملحني أقرنني واضعا قدمه على صفاحهما ، يسمي ويكرب ويذحبهما بيده 
أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا أمحد بن صاحل ، نا عبد اهللا بن وهب  أخربنا - ١٤٠١

، أخربين حيوة ، حدثين أبو صخر ، عن ابن قسيط ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا 
يا : "  سواد ، فأتى به ليضحي به ، فقال أمر بكبش أقرن يطأ يف سواد ، وينظر يف سواد ، ويربك يف" عليه وسلم 

بسم اهللا : " ففعلت فأخذها وأخذ الكبش وأضجعه وذحبه وقال " اشحذيها حبجر : مث قال " عائشة هلمي املدية 
أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا  - ١٤٠٢"مث ضحى به " اللهم تقبل من حممد وآل حممد ومن أمة حممد 

، نا ابن أيب مرمي ، نا الفريايب ، عن سفيان ، عن ابن عقيل ، عن أيب سلمة ، عن عائشة ، سليمان بن أمحد اللخمي 
إذا ضحى اشترى كبشني مسينني أقرنني أملحني " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أو عن أيب هريرة ، قال 

ورواه " خر عن حممد وآل حممد ويذبح اآل. موجوئني فيذبح أحدمها عن أمته من شهد بالتوحيد وشهد له بالبالغ 
محاد بن سلمة ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن عبد الرمحن بن جابر ، عن أبيه ورواه زهري بن حممد ، عن ابن 

 عقيل ، عن علي بن احلسني ، عن أيب رافع



ار ، نا يونس بن بكري ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلب - ١٤٠٣
وأخربنا أمحد بن جعفر القطيعي ، نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ، حدثين أيب ، نا : نا حممد بن إسحاق ، ح قال 

يعقوب بن إبراهيم ، حدثين أيب ، عن ابن إسحاق ، حدثين يزيد بن أيب حبيب املصري ، عن خالد بن أيب عمران ، 
ذبح يوم العيد كبشني ، مث " اهللا األنصاري ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أيب عياش ، عن جابر بن عبد 

إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني قل إن صاليت : قال حني وجههما 
واهللا أكرب اللهم  بسم اهللا" ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ، ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني 

صلى اهللا : " وال أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : قال الشافعي رضي اهللا عنه " منك ولك عن حممد وأمته 
والذي روي يف النهي عن : قلت . وروى فيه بعض ما روي يف فضل الصالة عليه . بل أحبه له " على رسوله 

 ليمان بن عيسى وكان وضاعاذكره عند الذبح باطل ال أصل له ، تفرد به س
وروينا عن أيب محزة الثمايل ، عن سعيد بن جبري ، عن عمران بن حصني ، عن النيب صلى اهللا عليه  - ١٤٠٤

قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه " يا فاطمة : " وسلم أنه قال 
 "فذكر هذا الدعاء الذي رويناه " وقويل 
وروي ذلك مرفوعا عنه " من وجد سعة فلم يذبح فال يقربن مصالنا : " وروي عن أيب هريرة ، مرفوعا  - ١٤٠٥

 ، واملوقوف أصح
: ويف حديث أيب جناب الكليب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٤٠٦

أخربنا أبواحلسني بن بشران وأبو " تر ، وركعتا الضحى النحر ، والو: ثالث هن علي فرائض وهن لكم تطوع " 
أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا سعدان ، نا أبو بدر ، نا أبو جناب فذكره ورواه أيضا جابر : علي الروذباري قاال 

 ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، يف النحر وصالة الضحى مبعناه
و احلسن املصري ، نا ابن أيب مرمي ، نا الفريايب ، ثنا سفيان ، عن أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أب - ١٤٠٧

أدركت أبا : " أبيه ، عن مطرف ، وإمساعيل ، عن الشعيب ، عن أيب سرحية يعين حذيفة بن أسيد الغفاري ، قال 
يعين فيظن : قال الشافعي " كراهية أن يقتدى هبما : يف بعض حديثهم . بكر ، أو رأيت أبا بكر وعمر ال يضحيان 

 من رآمها أهنا واجبة
إين ألدع : " وهبذا اإلسناد نا سفيان ، عن األعمش ، عن أيب وائل ، عن أبيمسعود األنصاري ، قال  - ١٤٠٨

وروينا عن ابن عمر ، وابن عباس ما دل على أهنا " األضحى ، وإين ملوسر خمافة أن يرى جرياين أنه حتم علي 
 ليست حبتم
حلسن علي بن أمحد بن عمران احلمامي املقرئ ببغداد ، أنا أمحد بن سلمان النجاد ، نا عبد أخربنا أبو ا - ١٤٠٩

امللك بن حممد ، نا حيىي بن كثري ، نا شعبة ، عن مالك ، عن عمر ، أو عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن املسيب ، 
دكم أن يضحي فليمسك عن شعره إذا دخل العشر وأراد أح: " عن أم سلمة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

فال ميس من شعره وال من بشره شيئا قال : ورواه أيضا عبد الرمحن بن محيد ، عن ابن املسيب وقال " وأظفاره 
ويف هذا احلديث داللة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه : الشافعي رضي اهللا عنه 

. وال ميس من شعره حىت يضحي : الضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول و" وأراد أحدكم أن يضحي " وسلم 
 واهللا أعلم

إذا كانت الضحايا إمنا هو دم يتقرب به فخري الدماء أحب إيل ، : باب ما يضحى به قال الشافعي رضي اهللا عنه 



استحسانه وسئل ذلك ومن يعظم شعائر اهللا استسمان اهلدي و: وقد زعم بعض املفسرين أن قول اهللا عز وجل 
وروي : قلت " . أغالمها مثنا ، وأنفسهما عند أهلها : " أي الرقاب أفضل ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن أحب الضحايا إىل اهللا أغالها : " عن أيب األسود األنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، عنالنيب صلى اهللا عليه وسلم 
 "وأمسنها 
 "خري أضحية ؛ الكبش األقرن : " ة بن الصامت ، مرفوعا وروينا عن عباد - ١٤١٠
 "دم عفراء أحب إىل اهللا من دم سوداوين : " وعن أيب هريرة ، مرفوعا  - ١٤١١
ال تذحبوا إال مسنة إال أن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن جابر بن عبد اهللا ، قال  - ١٤١٢

: " وروينا يف غري هذا احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال " الضأن يعسر عليكم فتذحبوا جذعة من 
 "اجلذع من الضأن جتزئ يف األضاحي 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا هارون بن سليمان  - ١٤١٣
مسعت عبيد بن : مسعت سليمان بن عبد الرمحن ، يقول : ل األصبهاين ، نا عبد الرمحن بن مهدي ، نا شعبة ، قا

حدثين عما كره أو هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األضاحي ، : قلت للرباء بن عازب : فريوز ، يقول 
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هكذا بيده ، ويدي أقصر من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال 
العوراء البني عورها ، واملريضة البني مرضها ، والعرجاء البني عرجها ، والكسرية اليت : ال جيزين يف األضاحي  أربع

 فما كرهت فدعه وال حترمه على غريك: فإين أكره أن يكون نقص يف األذن والقرن ؟ قال : قال " ال تنقي 
سليمان بن عبد الرمحن ، ورواه عثمان بن  وكذلك رواه ابن بكري ومجاعة ، عن الليث بن سعد ، عن - ١٤١٤

عمر ، عن الليث ، عن سليمان ، عن القاسم ، موىل خالد بن يزيد بن معاوية ، عن عبيد بن فريوز ، وكان 
من نقص منها " البخاري ال يرضى روايةعثمان بن عمر يف هذا ومييل إىل تصحيح رواية شعبة ، واألصل يف هذا 

 "يؤثر يف شحمه وحلمه فينقص منها نقصانا بينا مل جيز معه يف هدي وال أضحية  شيئا هو مأكول يف نفسه أو
أخربنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو احلسن حممد بن احلسن بن أمحد بن إمساعيل السراج ، نا أبو شعيب  - ١٤١٥

بن النعمان ، قال أبو إسحاق احلراين ، نا أمحد بن عبد امللك بن واقد احلراين ، نا زهري ، نا أبو إسحاق ، عن شريح 
نستشرف العني واألذن وأن ال نضحي " وكان رجل صدق ، عن علي ، أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : 

ال : وذكر عضباء ؟ قال : قلت أليب إسحاق : قال زهري " بالعوراء وال مقابلة ، وال مدابرة ، وال شرقاء وال خرقاء 
وما : قلت . : يقطع مؤخر األذن : ما املدابرة ؟ قال : قلت . يقطع طرف األذن : ل ما املقابلة ؟ قا: قلت . 

 خرق أذهنا للسمة: ما اخلرقاء ؟ قال : قلت : قال . تشق األذن : الشرقاء ؟ قال 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املصفرة واملستأصلة : " وروينا عن عتبة بن عبيد السلمي ، قال  - ١٤١٦

فاملصفرة اليت تستأصل أذهنا حىت يبدو صماخها ، : قال بعض رواة حديثه " لبخقاء واملشيعة والكسراء وا
واملستأصلة قرهنا من أصله ، والبخقاء اليت ال تبخق عينها ، واملشيعة اليت ال تتبع الغنم عجفا وضعفا ، والكسراء 

 "هنى أن يضحى بعضباء األذن والقرن  "وروي عن علي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٤١٧الكسري
ويف ذلك داللة على أن النهي . ال يضرك : " وروي عن علي ، أنه سئل عن املكسورة القرن ؟ فقال  - ١٤١٨

 واهللا أعلم" عن عضب القرن على التنزيه 
 باب وقت األضحية

اد ، نا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ببغد - ١٤١٩



مسعت : مسعت الشعيب ، حيدث عن الرباء بن عازب ، قال : نا حجاج بن منهال ، نا شعبة ، أخربين زبيد ، قال 
إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ، مث نرجع فننحر ، فمن فعل هذا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

فقال أبو بردة : قال " ن حنر قبل أن نصلي فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء فقد أصاب سنتنا ، وم
اجعلها مكاهنا ولن جتزئ : " يا رسول اهللا ، إين ذحبت قبل أن أصلي وعندي جذعة خري من مسنة ؟ قال : بن نيار 

ز عن أحد بعده فإنه إمنا جتوز من وهذه كانت جذعة من املعز ، ولذلك مل جي: قلت " . أو لن تويف عن أحد بعدك 
وأما الوقت فإن االعتبار . وباهللا التوفيق " املعز واإلبل والبقر الثنية وهي املسنة وال جتزئ اجلذعة إال من الضأن 

بقدر صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا برزت الشمس ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتني ، مث خيطب 
فأما صالة من بعده فليس فيها وقت ألن منهم منيؤخرها ومنهم من : األضحى قال الشافعي خطبتني فقد حل 

ألنا : وقال يف موضع آخر . واألضحى جائز يوم النحر وأيام مىن كلها ألهنا أيام النسك : قال الشافعي . يقدمها 
 وإمنا أراد ما" هذه أيام نسك : " حفظنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربنا أبو سعيد املاليين ، نا أبو نصر التمار ، نا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد  - ١٤٢٠
عرفات موقف وارفعوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الرمحن بن أيب حسني ، عن جبري بن مطعم ، قال 

ورواه " جاج مىن منحر ، ويف كل أيام التشريق ذبح عن عرفة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن حمسر ، وكل ف
سويد بن عبد العزيز ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع بن جبري بن مطعم ، عن أبيه ، 

وروينا عن ابن عباس ، مث عن احلسن وعطاء " أيام التشريق كلها ذبح : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 بن عبد العزيزوعمر 

فكلوا منها وأطعموا : باب األكل من الضحايا ومن اهلدايا اليت يتطوع هبا وجواز االدخار منها قال اهللا عز وجل 
. هو الزائر واملار بال وقت : القانع هو السائل ، واملعتر : وأطعموا القانع واملعتر قال الشافعي : البائس الفقريوقال 

الذي يتعرض للعطية منها وقد روينا فيه عن جماهد : الزائر وقيل : الفقري ، واملعتر  :وقال يف موضع آخر القانع 
فإذا أطعم من هؤالء واحدا أو أكثر كان من املطعمني ، وأحب إيل ما أكثر ، وأن يطعم ثلثا : وغريه قال الشافعي 

 ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء
، ثنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ، ثنا ابن أيب مرمي ، ثنا الفريايب ، ثنا أخربنا أبو احلسني بن بشران  - ١٤٢١

كنت : " سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
من ال سعة له ، فكلوا هنيتكم أن تأكلوا حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام ، وإمنا أردت بذلك ليتسع أهل السعة على 

 "مما بدا لكم وادخروا 
 باب االشتراك يف اهلدي واألضحية

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا حممد بن إسحاق بن أيوب ،نا احلسن بن علي ، ثنا أمحد بن يونس ، ثنا  - ١٤٢٢
مهلني باحلج ، فأمرنا رسول  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " زهري ، ثنا أبو الزبري ، عن جابر ، قال 

 "اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نشترك يف اإلبل والبقر كل سبعة منا يف بدنة 
 باب النهي عن إبدال اهلدي واألضحية اليت أوجبها

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه ، نا أبو حممد بن حيان ، ثنا أمحد بن احلسن بن عبد  - ١٤٢٣
ا علي بن عيسى املخرمي ، ثنا حممد بن سلمة ، عن أيب عبد الرحيم ، عن اجلهم بن جارود ، عن سامل بن اجلبار ، ثن

عبد اهللا ، عن أبيه ، أن عمر ، أهدى جنيبة له أعطي هبا ثالمثائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل 



 "جنيبة : كذا قال . وال يبيعها فأمره أن ينحرها " النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو حممد بن عبد اهللا بن إسحاق اخلراساين ، نا حيىي بن جعفر بن الزبرقان  - ١٤٢٤

قال رسول اهللا : ، نا زيد بن احلباب ، نا عبد اهللا بن عياش ، عن األعرج ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، قال 
 "من باع جلد أضحية فال أضحية له : " وسلم  صلى اهللا عليه
 باب العقيقة
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن  - ١٤٢٥

ل منصور ، ثنا عبد الرازق ، ثنا هشام بن حسان ، عن حفصة بنت سريين ، عن الرباب ، عن سلمان بن عامر ، قا
 "مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه األذى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

 "إماطة األذى حلق الرأس : " وروينا عن هشام ، عن احلسن ، أنه قال  - ١٤٢٦
يقته ، تذبح كل غالم رهينة بعق: " وروينا عن احلسن ، عن مسرة ، أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٤٢٧

 "عنه يوم سابعه ، وحيلق رأسه ويسمى 
أنه عق عن احلسن واحلسني ، وحلق شعورمها فتصدقت " وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ،  - ١٤٢٨

 وروي أنه أمر أن تعطى القابلة ، رجل العقيقة" فاطمة بزنته فضة
عن الغالم شاتان " : " يقول يف العقيقة  ويف حديث أم كرز أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم - ١٤٢٩

 "أقروا الطري على مكناهتا : " ومسعته يقول " . متكافئتان ، وعن اجلارية شاة ال تضركم ذكرانا كن أم إناثا 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أمحد بن شيبان الرملي ، ثنا سفيان بن  - ١٤٣٠
عن عبد اهللا بن أيب يزيد ، عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، مسعه من أم كرز الكعبية ، حتدث عن النيب صلى عيينة ، 

كان : قال الشافعي رضي اهللا عنه " على مكاناهتا : " فذكره غري أنه قال " عن الغالم شاتان : " اهللا عليه وسلم قال 
يف وكره حركه ليطري ، فينظر أيسلك له طريق األشائم أو طريق العريب يف اجلاهلية إذا مل ير طريا ساحبا فرأى طريا 

 األيامن ، فنهى عن ذلك ، واهللا أعلم
 باب يف الفرع والعترية

أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ونصر بن علي ، عن بشر  - ١٤٣١
نادى رجل رسول اهللا صلى : قال نبيشة : أيب قالبة ، عن أيب املليح ، قال بن املفضل املعىن ، ثنا خالد احلذاء ، عن 

اذحبوا هللا يف أي شهر كان : " إنا كنا نعتر عترية يف اجلاهلية يف رجب فما تأمرنا ؟ قال : اهللا عليه وسلم ، فقال 
 كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك يف: إنا كنا نفرع فرعا يف اجلاهلية فما تأمرنا ؟ قال : قال " . وبروا اهللا وأطعموا 

قلت " . على ابن السبيل فإن ذلك خري : " أحسب قال : فقال خالد " حىت إذا استحمل ذحبته فتصدقت بلحمه 
 مائة: كم السائمة ؟ قال : أليب قالبة 
 سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم: وروينا يف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، أراه عن جده ، قال  - ١٤٣٢

زخريا ابن خماض أو ابن : ويف رواية غريه " الفرع حق وإن تتركه حىت يكون بكرا شفزيا : " عن الفرع ؟ قال 
 "لبون ، فتعطيه أرملة أو حتمل عليه يف سبيل اهللا خري من أن تذحبه فيلزق حلمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك 

: قال " . ال فرع وال عترية : " صلى اهللا عليه وسلم ويف احلديث الصحيح ، عن أيب هريرة ، عن النيب  - ١٤٣٣
معناه أنه " الفرع حق : " قوله : قال الشافعي " والفرع أول نتاج كان ينتج هلم ، كانوا يذحبونه والعترية يف رجب 

 يعين واجبة" ال فرع وال عترية : " ليس بباطل وقوله 



من شاء عتر ومن : "  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال قد روينا عن احلارث بن عمرو ، عن النيب: قلت  - ١٤٣٤
 "شاء مل يعتر ومن شاء فرع ومن شاء مل يفرع 

هنى عن معاقرة األعراب ، فنهى " وأما الذي روي عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  - ١٤٣٥
، ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقرا أن يتبارى الرجالن كل واحد منهما جيادل صاحبه فيعقر هذا عددا من اإلبل 

 "غلب صاحبه ، فكره حلومها لئال تكون مما أهل لغري اهللا به 
هنى عن ذبائح اجلن وهو أن يشتري الدار ، أو يستخرج العني وما أشبه " وأما الذي روي يرفعه أنه  - ١٤٣٦

ذا الفعل خمافة أن يصيبهم فيها شيء من اجلن معناه أهنم يتطريون إىل ه: قال أبو عبيد .ذلك فيذبح هلا ذبيحة للطرية 
 يؤذيهم ، فأبطل النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك ، واهللا أعلم 

 كتاب البيوع

 .أنفقوا من طيبات ما كسبتم : كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال : باب البيوع قال اهللا عز وجل 
كم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض ال تأكلوا أموال: " وقال . من التجارة : قال جماهد  - ١٤٣٧
 "منكم 
 "التجارة رزق من رزق اهللا حالل من حالل اهللا ، ملن طلبها بصدقها وبرها : " ، قال قتادة  - ١٤٣٨
أي كسب الرجل أطيب ؟ : ويف حديث سعيد بن عمري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال أنه سئل  - ١٤٣٩

 وروي ذلك موصوال واختلف يف إسناده" ه ، وكل بيع مربور عمل الرجل بيد: " قال 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، إمالء ، نا موسى بن احلسن بن  - ١٤٤٠

شري ، مسعت النعمان بن ب: ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعيب ، قال : عباد ، وعمرو بن متيم الطربي ، قاال 
احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كثري : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : يقول 

من الناس ، فمن اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول 
ن محى اهللا حمارمه ، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح احلمى يوشك أن يواقعه ، مث إن لكل ملك محى أال وإ

 " اجلسد كله ، وإن فسدت فسد اجلسد كله ، أال وهي القلب 

 باب كراهية اليمني يف البيع وحترمي الكذب فيه
أبو ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد الرمحن السلمي ، قاال  - ١٤٤١

جعفر أمحد بن عبد احلميد احلارثي ، ثنا أبو أسامة ، أخربين الوليد بن كثري ، عن معبد بن كعب بن مالك ، عن أيب 
إياكم وكثرة احللف يف البيع ، فإنه ينفق مث : " قتادة األنصاري ، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 "ميحق 
يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ،  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن - ١٤٤٢

كنا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا : " ثنا عبد اهللا بن منري ، عن األعمش ، عن شقيق ، عن قيس بن أيب غرذة ، قال 
سلم فسمانا باسم هو عليه وسلم نشتري يف األسواق ونسمي أنفسنا السماسرة ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و

 "يا معشر التجار ، إن هذا البيع حيضره الكذب واللغو فشوبوه بالصدقة : " أحسن منه ، فقال 
 باب بيع خيار الرؤية



أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا عباس بن حممد الدوري ، ثنا حممد بن  - ١٤٤٣
أن رسول اهللا صلى اهللا : " بن عمر ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة  عبيد الطنافسي ، ثنا عبيد اهللا

 "عليه وسلم هنى عن بيع الغرر ، وعن بيع احلصاة 
 "ال تبع ما ليس عندك : " وروينا عن حكيم بن حزام ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له  - ١٤٤٤
من اشترى شيئا مل يره : " يب مرمي ، عن مكحول ، يرفع احلديث وأما حديث أيب بكر بن عبد اهللا بن أ - ١٤٤٥

فهذا منقطع وابن أيب مرمي هذا ضعيف ورواه عمر بن إبراهيم " فهو باخليار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه 
ن الكردي بأسانيد له مرفوعا وكان متهما بوضع احلديث وإمنا روي عن احلسن ، وابن سريين من قوهلما وروي ع

 ويف إسناد حديثهم إرسال ، واهللا أعلم" ما دل على جواز بيع خيار الرؤية : " عثمان ، وطلحة ، وجبري بن مطعم 
 باب خيار املتبايعني

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، نا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا احلميدي ، ثنا  - ١٤٤٦
مسعت عبد اهللا بن عمر ، :فطرح يل حقيبة فجلست عليها فأملى علي يف ألواحي قال  أتيت نافعا: ابن جريج ، قال 

إذا تبايع املتبايعان فكل واحد منهما باخليار من بيعه ما مل يتفرقا أو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقول 
 مشى قليال ، مث رجع فكان ابن عمر إذا تبايع البيع فأراد أن جيب: قال " يكون بيعهما عن خيار 

البيعان باخليار ما : " ورواه أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، يرفعه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٤٤٧
 "اختر : مل يتفرقا إال أن يكون بيع خيار أو يقول أحدمها لصاحبه 

: ن سهل ، ثنا حممد بن رمح ، قال وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، ثنا موسى ب - ١٤٤٨
ثنا قتيبة بن سعيد ، : وحدثنا حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن شاذان ، وإبراهيم بن حممد ، وأمحد بن سلمة ، قالوا 

إذا تبايع الرجالن فكل : " ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : قاال 
ار ما مل يتفرقا وكانا مجيعا أو ختري أحدمها اآلخر ، فإن خري أحدمها اآلخر فتبايعا على ذلك فقد واحد منهما باخلي

 "وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ومل يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع 
، " يار ما مل يتفرقا املتبايعان باخل: " وروينا عن حكيم بن حزام ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٤٤٩

وعن أيب برزة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله ، ومحله أبو برزة على التفرق باألبدانوروينا عن سليمان بن 
 موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر

من اشترى بيعا : " وعن عطاء بن أيب رباح ، عن ابن عباس ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ١٤٥٠
 "فهو باخليار ما مل يفارقه صاحبه إن شاء أخذه ، فإن فارقه فال خيار له فوجب له 
مسعت رسول اهللا : مسعت عبد اهللا بن عمرو ، يقول : وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال  - ١٤٥١

عن مكاهنما أميا رجل ابتاع على رجل بيعة فإن كل واحد منهما باخليار حىت يتفرقا : " صلى اهللا عليه وسلم يقول 
 "إال أن تكون صفقة خيار 

قال . وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد اهللا بن عمرو ، وجرير بن عبد اهللا ، من مذهبهم  - ١٤٥٢
وأما خيار الشرط فقد قال " ال جيب البيع إال بتفرقهما أو خيري أحدمها صاحبه بعد البيع فيختاره : " الشافعي 
ى اخليار لوال اخلرب كان ينبغي أن يكون فاسدا فلما شرط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصل البيع عل: الشافعي 

يف املصراة خيار ثالث بعد البيع ؟ وروي عنه أنه جعل حلبان بن منقذ خيار ثالث ، فما ابتاع انتهينا إىل ما أمر به 
 املصراة فسريد ، وأما حديث حبان أما حديث: قلت . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اخليار ومل جناوزه 



فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا علي بن عيسى احلربي ، ثنا إبراهيم بن أيب طالب ، ثنا ابن أيب عمر ،  - ١٤٥٣
كان حبان بن منقذ رجال ضعيفاوكان قد سفع : ثنا سفيان ، ثنا حممد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 

سه مأمومة فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له اخليار فيما اشترى ثالثا ، وكان قد ثقل صفع يف رأ: أو قال 
ال خذابة ال خذابة ، فكان : فكنت أمسعه يقول " ال خالبة : بع وقل : " لسانه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

لى اهللا عليه وسلم خريين يف بيعي إن رسول اهللا ص: فيقول . هذا غال : يشتري الشيء فيجيء به أهله فيقولون 
وجعل الشافعي املأخوذ بالسوم مضمونا وحكاه عن عمر بن اخلطاب وشريح ، وقاس عليه املبيع يف يد املشتري يف 

 مدة اخليار ، واهللا أعلم
 ، فإن مل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني: باب حترمي الربا قال اهللا عز وجل 

 تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون
أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ، أنا جدي حيىي بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر عمر بن حفص  - ١٤٥٤

لعن رسول اهللا صلى اهللا : " عن جابر ، قال السدوسي ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا هشيم بن بشري ، أنا أبو الزبري ، 
 "هم سواء : " عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا  - ١٤٥٥
قرأت على : اق ، ثنا إمساعيل بن قتيبة ، ثنا حيىي بن حيىي ، قال مالك ،وأخربنا أبو عبد اهللا ، ثنا أبو بكر بن إسح

ال تبيعوا الذهب بالذهب إال : " مالك ، عن نافع ، عن أيب سعيد اخلدري ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ها على بعض وال مثال مبثل ، وال تشفوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل ، وال تشفوا بعض

 "تبيعوا غائبا منها بناجز 
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، ثنا حممد بن أيوب ، أنا أمحد بن عيسى ، ثنا  - ١٤٥٦

: ابن وهب ، أنا عمرو بن احلارث ، أن أبا النضر ، حدثه أن بسر بن سعيد حدثه ، عن معمر بن عبد اهللا ، قال 
 "الطعام ، مثال مبثل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول كنت أمسع 
وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ،  - ١٤٥٧

أوس بن ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن 
فدعاين طلحة بن عبيد اهللا فتراوضنا حىت اصطرف : احلدثان النصري ، أنه أخربه أنه التمس صرفا مبائة دينار قال 

حىت يأيت جاريت من الغابة ، وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه : مين ، وأخذ طلحة الذهب يقلبها يف يده ، مث قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مث قال عمر . حىت تأخذ منه  واهللا ال تفارقه: يسمع ، فقال عمر بن اخلطاب 

الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء ، والرب بالرب ربا إال هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إال هاء وهاء ، والشعري : " 
خربنا أبو عبد اهللا أ - ١٤٥٨"خازين : " ، وقال غريه عن مالك " جاريت : " كذا قال " بالشعري ربا إال هاء وهاء 

احلافظ ، حدثين أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ، ثنا يزيد بن اهليثم ، ثنا إبراهيم بن أيب الليث ، ثنا األشجعي 
، عن سفيان ، عن خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن أيب األشعث الصنعاين ، عن عبادة بن الصامت ، أنه شهد 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فضة إىل األعطية ، فقال عبادة بن الصامت الناس يتبايعون آنية الذهب وال
بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح سواء بسواء : " يقول 

يدا بيد كيف شئتم ال بأس به الذهب مثال مبثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أرىب ، فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوها 
 "بالفضة يدا بيد كيف شئتم والرب بالشعري يدا بيد كيف شئتم 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ، ثنا أمحد بن حممد بن عيسى ، وإمساعيل  - ١٤٥٩
اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف ، أنه مسع ثنا القعنيب ، ثنا سليمان بن بالل ، عن عبد : بن إسحاق ، قاال 
أن أبا هريرة ، وأبا سعيد حدثاه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أخا بين عدي : سعيد بن املسيب 

أكل متر خيرب هكذا : " األنصاري واستعمله على خيرب فقدم بتمر جنيب ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ال يا رسول اهللا ، إنا نشتري الصاع بالصاعني من اجلمع : فقال " ؟ 

يقال " وكذلك امليزان " قوله : قلت " تفعلوا ولكن مثال مبثل ، أوبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك امليزان 
عبد اهللا بن عباس يف حترمي الفضل يف الذهب  إنه من قول أيب سعيد اخلدري ، وذلك حني احتج مبا روى على

وهو كقوله يف رواية أيب نضرة عن أيب سعيد يف قصة . كما حرم يف التمر حرم يف الذهب والفضة : فقال . والفضة 
أربيت ، إذا أردت ذلك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الصاعني مبعىن رواية سعيد بن املسيب ، فقال 

فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أو الفضة بالفضة : قال أبو سعيد " سلعة مث اشتر بسلعتك أي متر شئت فبع مترك ب
إمنا الربا يف النسيئة ، حني مسع ذلك من أيب سعيد اخلدري ، والذي روي يف هذا : فرجع ابن عباس عن قوله 

، عن أيب جملز ، عن أيب سعيد ، وقد تكلموا رواية حبان بن عبيد اهللا أبو زهري " وكل ما يكال ويوزن : " احلديث 
 فيه

 باب ما ال ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق واملطعوم
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا حفص بن عمر ،  - ١٤٦٠

، عن مسلم بن جبري ، عن أيب سفيان ، عن  ثنا محاد بن سلمة ، عن حممد بن إسحاق ، عن يزيد بن أيب حبيب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن جيهز جيشا فنفدت اإلبل : " عمرو بن حريش ، عن عبد اهللا بن عمرو 

 "، فأمره أن يأخذ يف قالئص الصدقة ، فكان يأخذ البعري بالبعريين إىل إبل الصدقة 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره : " عن عبد اهللا بن عمرو ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،  - ١٤٦١

فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إىل خروج : وليس عندنا ظهر قال : قال عبد اهللا " أن جيهز جيشا 
صلى اهللا عليه  املصدق ، فابتاع عبد اهللا بن عمرو البعري بالبعريين وباألبعرة إىل خروج املصدق بأمر رسول اهللا

وسلم ، أخربنا أبو بكر بن احلارث ، ثنا علي بن عمر ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد األعلى ، ثنا ابن 
 وهب ، أخربين ابن جريج ، أن عمرو بن شعيب أخربه ، فذكره وروينا فيه عن علي ، وابن عمر

أنه هنى عن بيع احليوان : " لى اهللا عليه وسلم وحديث احلسن ، عن مسرة بن جندب ، عن النيب ص - ١٤٦٢
هو يف معىن املرسل ، ألن احلسن أخذه من كتاب ال عن مساع ، مث هو حممول على بيع : يقال " باحليوان نسيئة 

 أحدمها باآلخر نسيئة من اجلانبني ، فيكون دينا بدين
ن دينار ، عن ابن عمر عن النيب صلى وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن نافع ، وعبد اهللا ب - ١٤٦٣

واهللا أعلمباب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس " هنى عن بيع الكالئ بالكالئ : " اهللا عليه وسلم أنه 
 واحد ومع أحدمها غريمها

ريهم ، قالوا أخربنا أبو علي الروذباري ، وأبو عبد اهللا بن برهان ، وأبو احلسني بن الفضل القطان ، وغ - ١٤٦٤
ثنا خالد : أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا احلسن بن عرفة ، ثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن سعيد بن يزيد ، قال : 

أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام خيرب بقالدة فيها : بن أيب عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد ، قال 
ال حىت مييز بينه وبينها : " عة دنانري أو بتسعة ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسب



فرده حىت ميز بينهما ويف رواية عامر بن حيىي ، عن : قال " ال حىت مييز بينهما : " قال . إمنا أردت احلجارة : قال " 
فة واجعل ذهبك يف كفة ، مث ال تأخذن انزع ذهبها فاجعله يف ك: حنش ، أنه سأل فضالة بن عبيد عن ذلك ، فقال 

إال مثال مبثل ، مث ذكر احلديث وحديث الليث بن سعد ، عن سعيد بن يزيد ، قصة أخرى ، فإنه يف شراء فضالة 
 بنفسه قالدة فيها اثين عشر دينارا ، وحديث ابن املبارك ، عن سعيد ، يف شراء رجل آخر بسبعة دنانري أو بتسعة

 رطب بالتمرباب النهي عن بيع ال
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، ثنا علي بن احلسن اهلاليل ، ثنا  - ١٤٦٥

عبد اهللا بن الوليد ، ثنا سفيان ،عن إمساعيل بن أمية ، عن عبد اهللا بن يزيد ، عن زيد أيب عياش ، عن سعد بن مالك 
. نعم : قالوا " أينقص الرطب إذا يبس ؟ : " ه وسلم عن الرطب بالتمر ؟ فقال سئل النيب صلى اهللا علي: ، قال 

 فنهى عنه
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل : ورواه مالك بن أنس ، عن عبد اهللا بن يزيد ، إال أنه قال  - ١٤٦٦

فنهى . نعم : إذا يبس ؟ قالوا  أينقص الرطب: " عن اشتراء التمر بالرطب ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عن ذلك ورواه أيضا الضحاك بن عثمان ، وأسامة بن زيد ، عن عبد اهللا بن يزيد ، ورواه أيضا عمران بن أيب أنس 

هنى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة : ، عن أيب عياش ، وخالفهم حيىي بن أيب كثري ، عن عبد اهللا بن يزيد ، فقال فيه 
تماع هؤالء األربعة على خالف ما رواه حيىي يدل على ضبطهم احلديث ، وفيهم إمام حافظ اج: قال الدارقطين 

 وهو مالك بن أنس
ويف " ال تبيعوا التمر بالتمر : " ويف احلديث الثابت عن ابن عمر ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ١٤٦٧

 "ل ال تبيعوا التمر بالتمر مثر النخل بتمر النخ: " رواية أخرى 
ويف حديث حيىي بن سعيد األنصاري ، عن عبد اهللا بن أيب سلمة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ١٤٦٨

وهذا "ال يباع رطب بيابس : " فقال . نعم : قالوا " أينقص الرطب إذا يبس ؟ : " سئل عن رطب بتمر ، فقال 
 مرسل جيد شاهد ملا تقدم

 باب النهي عن بيع احليوان باللحم
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان  - ١٤٦٩

أن رسول اهللا : عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن املسيب : بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك 
ذا روي مرسال وغلط فيه يزيد بن مروان اخلالل ، فرواه هك" هنى عن بيع احليوان باللحم : " صلى اهللا عليه وسلم 

عن : عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد موصوال وهو باطل ، وقد أكد الشافعي هذا املرسل مبرسل آخر 
 القاسم بن أيب بزة عن رجل من أهل املدينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يباع حي مبيت

كره : "  حيىي ، عن أيب صاحل ، موىل التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أيب بكر الصديق ، أنه وروي عن أيب - ١٤٧٠
ومبا روي يف ذلك من انتشاره باملدينة وأن ذلك كان يكتب يف عهود العمال يف زمان أبان بن " بيع احليوان باللحم 

 عثمان وغريه
: " حلجاج ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن احلجاج بن ا: قلت  - ١٤٧١

مسعت حيىي بن : ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قال "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يباع الشاة باللحم 
حدثنا أمحد بن : مسعت أبا بكر حممد بن إسحاق وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال : منصور القاضي ، يقول 
 ثين أيب ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، فذكرهحفص السلمي ، حد



 باب مثن احلائط يباع أصله
ثنا عبد اهللا ، : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، ثنا إمساعيل بن إسحاق ، قال  - ١٤٧٢

لك ، عن نافع ، عن ابن وحدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا ما: عن مالك ، قال 
 "من باع خنال قد أبرت ، فثمرهتا للبائع إال أن يشترط املبتاع : " عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 باب الوقت الذي حيل فيه بيع الثمار
شافعي ، أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا ال - ١٤٧٣

مالك ، وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن ، أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ، ثنا حممد بن إبراهيم 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن : البوشنجي ، ثنا حيىي بن بكري ، عن محيد الطويل ، عن أنس بن مالك 

، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه " حىت حتمر : "  ، وما تزهى ؟ قال يا رسول اهللا: فقيل . بيع الثمار حىت تزهى 
وهكذا رواه حممد بن عباد . لفظ حديثهما سواء " أرأيت إذا منع اهللا الثمرةفبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ : " وسلم 

عن بيع احلب  املكي ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن محيد ، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى
عن بيع : ويف رواية بعضهم عن محاد . حىت يشتد ، وعن بيع العنب حىت يسود ، وعن بيع التمر حىت حيمر ويصفر 

 احلب حىت يفرك
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع النخل : " ويف حديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر  - ١٤٧٤

مما تفرد به أيوب " يأمن من العاهة والنهي عن بيع السنبل حىت يبيض حىت تزهو ، وعن السنبل حىت يبيض و
ورواه سامل بن عبد اهللا ، وعبد اهللا بن . السختياين من أصحاب نافع ، والنهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها 

بد اهللا ، وعبد دينار ، وغريمها عن ابن عمر دون ما تفرد به أيوب ، عن نافع ، ورواه زيد بن ثابت ، وجابر بن ع
اهللا بن عباس ، وأبو هريرة ، وغريهم رضي اهللا عنهم ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم دونه إال ما رواه محاد بن 

 سلمة ، عن محيد ، عن أنسباب يف وضع اجلائحة
لشافعي ، نا ثنا أبو العباس األصم ، نا الربيع ، نا ا: أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، يف آخرين ، قالوا  - ١٤٧٥

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : " سفيان بن عيينة ، عن محيد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد اهللا 
مسعت سفيان حيدث هذا احلديث يف طول جمالسيت : قال الشافعي " وسلم هنى عن بيع السنني وأمر بوضع اجلوائح 

وكان محيد يذكر بعد بيع السنني كالما قبل : قال سفيان . اد بعد ذلك مث ز" أمر بوضع اجلوائح " له ال يذكر فيه 
قد : وضع اجلوائح ال أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع اجلوائح ألين ال أدري كيف كان الكالم قال الشافعي 
لى جيوز أن يكون الكالم الذي مل حيفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وع

فلما احتمل احلديث املعنيني ومل يكن فيه داللة . مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على اخلري ال حتما ، وجيوز غريه 
على أيهما أوىل به مل جيز عندنا ، واهللا أعلم ، أن حنكم على الناس يف أمواهلم بوضع ما وجب هلم بال خرب عن رسول 

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم يثبت بوضعه
ثنا أبو العباس األصم ، نا الربيع : وقد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، وأبو سعيد بن أيب عمرو ، قاال  - ١٤٧٦

ابتاع : بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن ، عن أمه عمرة أنه مسعها تقول 
فعاجله ، وقام فيه حىت تبني له النقصان ، فسأل رب احلائط رجل مثر حائط يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أن يضع عنه ، أو أن يقيله فحلف أن ال يفعل ، فذهبت أم املشتري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت 
 فسمع بذلك رب املال فأتى رسول اهللا" تأىل أن اليفعل خريا : " ذلك له ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



داللة  -واهللا أعلم  -حديث عمرة مرسل ، ولو ثبت كانت فيه : هو له قال الشافعي : صلى اهللا عليه وسلم فقال 
غري أن . وقد أسنده حارثة بن أيب الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة : قلت . على أن ال توضع اجلائحة 

 ري ، عن أيب الرجال ، غري أنه مل يذكر الثمرةحارثة ضعيف عند أهل النقل ، وأسنده حيىي بن سعيد األنصا
 باب املزابنة واحملاقلة واملخابرة واملعاومة واملخاضرة والثنية إال أن تعلم

أخربنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، نا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ  - ١٤٧٧
نا هبز بن أسد ، ثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد ، ثنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ، ث

" هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املزابنة واحملاقلة واملخابرة ، وعن بيع الثمرة حىت تشقح : " اهللا ، قال 
ثلث والربع ، واحملاقلة واملخابرة كراء األرض بال: ورواه ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر وزاد التفسري فقال 

ورواه أيوب ، عن أيب الزبري ، . ورخص يف بيع العرايا : اشتراء السنبلة باحلنطة واملزابنة اشتراء الثمربالتمر ، وزاد 
وروى سفيان بن حسني . وبيع السنني وعن الثنيا : واملعاومة قال أحدمها : وعن سعيد بن ميناء ، عن جابر ، وزاد 

 وعن الثنايا إال أن يعلم: ، عن عطاء ، عن جابر قال  ، عن يونس بن عبيد
ويف حديث إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة ، عن أنس بن مالك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  - ١٤٧٨

وحيتمل أن يكون املراد هبا بيع الثمر قبل بدو صالحها ، ويدخل فيها أيضا " هنى عن املخاضرة : " هذا احلديث قال 
 طب والبقولالر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد اهللا السعدي ، ثنا  - ١٤٧٩
هنى رسول اهللا صلى اهللا : " روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج ، أخربين أبو الزبري ، أنه مسع جابر بن عبد اهللا ، يقول 

 "تمر ال يعلم مكيالهتا بالكيل املسمى من التمر عليه وسلم عن بيع الصربة من ال
 باب الرخصة يف بيع العرايا

أنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا :أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، إمالء ، قال  - ١٤٨٠
هللا ، عن عبد اهللا بن عمر ، عن أخربين سامل بن عبد ا: ابن بكري ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال 

 "ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحها وال تبيعوا الثمر بالتمر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
أخربين عبد اهللا ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وهبذا اإلسناد ، عن سامل ، قال  - ١٤٨١

 " العرية بالرطب أو التمر ومل يرخص يف غري ذلك رخص بعد ذلك يف: " وسلم أنه 
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، نا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ، ثنا حممد بن حيىي  - ١٤٨٢

حدثنا حممد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن حيىي بن سعيد ، عن نافع ، : الذهلي ، وأمحد بن يوسف السلمي ، قاال 
 "رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تباع العرايا خبرصها مترا : " ، عن زيد بن ثابت ، قال  عن ابن عمر

وأخربنا حممد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، نا موسى بن احلسني بن عباد ، قال  - ١٤٨٣
ا سليمان بن بالل ، عن حيىي بن سعيد ، عن بشري بن صاحل بن هانئ ، ثنا حممد بن عمرو احلرشي ، ثنا القعنيب ، ن

بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أيب حثمة أن رسول اهللا 
، إال أنه أرخص يف بيع العرية " ذلك الربا ذلك املزابنة :" قال . صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يباع الثمر بالتمر 

والنخلتني يأخذمها أهل البيت خبرصها مترا يأكلوهنا رطبا ، رواه ابن عيينة ، عن حيىي بن سعيد ، وقال يف  النخلة
 هنى عن بيع الثمر بالتمر إال أنه أرخص أن تبتاع خبرصها مترا يأكلها أهلها رطبا: احلديث 
نا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أ - ١٤٨٤



أنا مالك ، وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا إمساعيل بن أيب إسحاق القاضي ، ثنا عبد : قال 
أن النيب : " اهللا القعنيب ، عن مالك ، عن داود بن احلصني ، عن أيب سفيان ، موىل ابن أيب أمحد ، عن أيب هريرة 

: شك داود قال " هللا عليه وسلم أرخص يف بيع العرايا خيرصها فيما دون مخسة أوسق أو يف مخسة أوسق صلى ا
 مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق
 باب النهي عن بيع ما مل يقبض

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد الصفار ، ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا علي بن  - ١٤٨٥
مسعت ابن عباس ، : الذي حفظناه من عمرو بن دينار مسع طاوسا ، يقول :  ، ثنا سفيان بن عيينة ، قال عبد اهللا
وال : قال ابن عباس " أما الذي هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو الطعام أن يباعحىت يقبض : " يقول 

 أحسب كل شيء إال مثله
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا العباس بن حممد الدوري ، ثنا احلسن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ،  - ١٤٨٦

بن موسى األشيب ، وسعد بن حفص الطلحي ، وهذا لفظ األشيب ، ثنا شيبان ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن يعلى 
هللا ، إين يا رسول ا: قلت : بن حكيم ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد اهللا بن عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال 

 "يا ابن أخي ال تبيعن شيئا حىت تقبضه : " أبتاع هذه البيوع فما حيل منها وما حيرم علي ؟ قال 
 "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هناه عن ربح ما مل يضمن : " وروينا يف حديث عتاب بن أسيد  - ١٤٨٧
ثنا أبو احلسن أمحد بن : ن حممد بن حيىي ، قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا حيىي بن إبراهيم ب - ١٤٨٨

عن نافع ، عن عبد اهللا بن عمر : حممد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك 
ملكان كنا نبتاع الطعام يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من ا: " ، أنه قال 

 "الذي ابتعناه فيه إىل مكان سواه قبل أن نبيعه 
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر احلسني بن علي الزيات ، ببغداد ، ثنا أمحد بن عبد الرمحن  - ١٤٨٩

قال  بن مرزوق ، ثنا مسلم بن أيب مسلم ، ثنا خملد بن احلسني ، عن هشام ، عن حممد بن سريين ، عن أيب هريرة ،
 "هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الطعام حىت جيري فيه الصاعان فيكونللبائع الزيادة وعليه النقصان : " 

صاع : " وروى ابن أيب ليلى ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أنه قال  - ١٤٩٠
 أيب احلسن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالوكذلك رواه احلسن بن " البائع وصاع املشتري 

وأما أخذ العوض عن الثمن : " وروي أيضا ، عن عثمان بن عفان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٤٩١
 "املوصوف يف الذمة 

يا رسول اهللا ، إين : قلت : فروينا عن مساك بن حرب ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عمر ، أنه قال  - ١٤٩٢
ال بأس ، ما مل تتفرقا : " اإلبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري ؟ فقال  أبيع

أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا محاد بن " وبينكما شيء 
 يتفرد به مساك ورواه شعبة بأسانيد له عن ابن عمر موقوفا عليه وهذا مما. سلمة ، عن مساك بن حرب ، فذكره 
 باب النهي عن التصرية وبيع املصراة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا  - ١٤٩٣
، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن  مالك ، وأخربنا أبو نصرحممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه

عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب : قرأت على مالك : ثنا حيىي بن حيىي ، قال : نصر ، وجعفر بن حممد ، قاال 



ال تصروا اإلبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري : " هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "نظرين بعد أن حيلبها ، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من متر ال

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن أيب طالب ، وأمحد  - ١٤٩٤
: مسعت أبا هريرة ، يقول  :ثنا ابن أيب عمر ، ثنا سفيان ، ثنا أيوب ، عن حممد بن سريين ، قال : بن سهل ، قاال 

من اشترى مصراة فهو باخليار ثالثا إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها : " قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم 
 "وصاعا من متر ال مسراء 

من اشترى شاة : " وروينا يف حديث سليمان التيمي ، عن أيب عثمان النهدي ، عن ابن مسعود ، قال  - ١٤٩٥
أخربناه أبو عمرو األديب ، نا أبو بكر اإلمساعيلي ، أخربين أبو حيىي الروياين ، ثنا " د معها صاعا من متر حمفلة ، فلري

حدثنا أبو عثمان ، فذكره وقد رواه : مسعت أيب ، يقول : إبراهيم بن موسى الفراء ، نا معتمر بن سليمان ، قال 
، وأنس بن مالك ، رضي اهللا عنهما وعن احلسن ، مرسال أبو خالد األمحر ، عن التيمي فرفعه وروي عن ابن عمر 

 ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمباب الرد بالعيب واخلراج بالضمان
أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، نا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا  - ١٤٩٦

خاصمت إىل عمر بن عبد العزيز يف عبد دلس : الغفاري ، قال  أبو داود ، ثنا ابن أيب ذئب ، عن خملد بن خفاف
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى : " لنا فأصبنا من غلته وعنده عروة بن الزبري ، فحدثه عروة ، عن عائشة 

 "أن اخلراج بالضمان 
 بن حممد بن حيىي ، ثنا مسدد ، ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا حيىي - ١٤٩٧

أن رجال ، اشترى غالما يف زمن النيب صلى اهللا : " مسلم بن خالد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة 
يا رسول : عليه وسلم وبه عيب مل يعلم به فاستغله مث علم العيب فرده فخاصمه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ورواه عمر بن علي املقدمي " الغلة بالضمان : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . له منذ زمان اهللا ، إنه استغ
: ، عن هشام بن عروة بإسناده خمتصرا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن اخلراج بالضمان قال الشافعي 

الثمن وكانت يف ملك املشتري يف الوقت الذي فاستدللنا إذا كانت الغلة مل تقع عليها الصفقة فتكون هلا حصة من 
لو مات فيه العبد مات من مال املشتري أنه إمنا جعلها له ألهنا حادثة يف ملكه وضمانه ،فقلنا كذلك يف مثر النخل 

ولنب املاشية وصوفها وأوالدها وولد اجلارية وكل ما حدث يف ملك املشتري وضمانه وكذلك وطء األمة الثيب يف 
لزمته ويرد البائع ما بني الصحة والداء ال يثبت وال عن عمر يردها : لذي روي عن علي ، يف الوطء خدمتها وا

ويرد يعين نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا وهذا ألن حديث علي منقطع بني علي بن احلسني 
امر ، عن عمر ، وجابر اجلعفي وبينه يف رواية احلفاظ وحديث عمر أيضا منقطع ، ورواية جابر اجلعفي ، عن ع

" أربع : عهدة الرقيق ثالث ليال ، وقيل : " حديث احلسن عن عقبة بن عامر ، مرفوعا : متروك ، واهللا أعلم قلت 
واخلرب يف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : منقطع ، واحلسن مل يسمعه من عقبة وقيل عنه عن مسرة قال الشافعي 

 دة ثالث ، خاصجعل حلبان بن منقذ عه
 باب الشرط يف مال العبد إذا بيع

أخربنا أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد بن العلوي ، نا أبو جعفر حممد بن حممد بن علي بن دحيم ،  - ١٤٩٨
ثنا أمحد بن حازم بن أيب غزرة ، ثنا عبيد اهللا بن موسى ، أنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، 

هكذا " من باع خنال بعد أن تؤبر فثمرهتا للذي أبرها إال أن يشترط املبتاع : " نيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن ال



رواه سامل ، عن أبيه وخالفه نافع يف أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه 
، موصوال ومرسالوعن علي ، وعبادة ، عن النيب صلى  وسلم وقصة العبد عن ابن عمر ، عن عمر رضي اهللا عنه

 اهللا عليه وسلم مرسال دوهنما
من أعتق : " وروي عن بكري بن عبد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٤٩٩

 املنتوهذا خبالف رواية اجلماعة عن نافع يف " عبدا فما له إال أن يشترط السيد ماله فيكون له 
، عن أبيه  - ١٥٠٠ . أما إن مالك يل : أعتق أباه عمريا ، مث قال " أن ابن مسعود ، : وروي عن عمران بن عمري 
" من أعتق عبدا فماله للذي أعتق : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ويف رواية أخرى . مث تركه 

 اه القاسم بن عبد الرمحن ، عن ابن مسعود مرسالقاله عبد األعلى بن أيب املساور ، عن عمران ، ورو
 باب ما جاء يف التدليس وكتمان العيب باملبيع

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بالل ، ثنا حيىي بن الربيع املكي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن  - ١٥٠١
كيف :  عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا

تبيع ؟ فأخربه ، فأوحى اهللا إليه أن أدخل يدك فيه ، فأدخل يده فإذا هو مبلول ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 "ليس منا من غشنا : " وسلم 

ن سنان القزاز ، ثنا وهب بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد ب - ١٥٠٢
مسعت حيىي بن أيوب ، حيدث عن يزيد بن أيب حبيب ، عن عبد الرمحن بن مشاسة ، عن عقبة : جرير ، ثنا أيب ، قال 

املسلم أخو املسلم وال حيل ملسلم إن باع : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن عامر اجلهين ، قال 
 "أن ال يبينه له من أخيه بيعا فيه عيب 

 باب البيع بالرباءة من العيب
أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا حممد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكري  - ١٥٠٣

اعه أن عبد اهللا بن عمر ، باع غالما له بثمامنائة درهم وب: ، ثنا مالك ، عن حيىي بن سعيد ، عن سامل بن عبد اهللا 
بالغالم داء مل تسمه ، فاختصما إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه : بالرباءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد اهللا بن عمر 

بعته بالرباءة ، فقضى عثمان بن عفان : " فقال عبد اهللا بن عمر . باعين عبدا وبه داء مل يسمه يل : فقال الرجل 
لقد باعه الغالم وما به داء يعلمه ، فأىب عبد اهللا أن حيلف له وارجتع : على عبد اهللا بن عمر باليمني أن حيلف له 

والذي روي عن زيد بن ثابت ، وابن عمر أهنما كانا " العبد فباعه عبد اهللا بن عمر بعد ذلك بألف ومخسمائة درهم 
أيب طالب ، يف إسناد حديثهما ضعيف وروي عن عثمان بن عفان ، وعلي بن . يريان الرباءة من كل عيب جائزة 

 جواز بيع املراحبة
 "تستربأ األمة إذااشتريت حبيضة : " وعن عبد اهللا بن مسعود ، أنه قال  - ١٥٠٤
يا أم املؤمنني ، إين : " وحديث أيب إسحاق ، عن امرأته العالية بنت أيفع ، عن عائشة أن أم حمبة قالت  - ١٥٠٥

بئس ما : نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقدا ، فقالت هلا  بعت زيد بن أرقم جارية إىل عطائه بثمامنائة درهم
اشتريت ، وبئس ما اشترى أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن مل يتب 

بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، فهذا إن صح ، : هكذا رواية أيب األحوص عن أيب إسحاق ، ويف رواية أخرى 
ا أبطلته الشتراء زيد إىل عطائه ، وهو أجل جمهول ، مث قد روي عن ابن عمر ، وشريح ، أهنما مل يريا بأسا بأن فإمن

والقياس معهما ومع زيد بن أرقم ، واهللا أعلم ، ويف ثبوت اخلرب نظر ، ألنه ال يستحق زيدا . يشتريه بأقل مما باعه 



ه جائزا ، وامرأة أيب إسحاق مل تثبت عدالتها ، وقد أشار الشافعي رضي اهللا عنه الوعيد املذكور يف اخلرب مبا يرا
 رضي اهللا عنه إىل مجيع ما ذكرناه من تضعيف احلديث وتأوله

 باب اختالف املتبايعني
أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أمحد بن حازم ،  - ١٥٠٦

حممد وهو ابن أيب شيبة ، ثنا ابن عيينة ، وحيىي بن سعيد القطان ، عن حممد بن عجالن ، عن عون  ثنا عبد اهللا بن
إذا اختلف البيعان ، فالقول قول : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عبد اهللا ، عن ابن مسعود ، قال 

 عبيدة ، عن أبيه ، وأبو عبيدة مل يدرك أباه وهذا مرسل بني عون وعبد اهللا وروي عن أيب" البائع واملبتاع باخليار
 فأمر البائع أن يستحلف مث خيري املبتاع: ويف روايته زيادة . عبد اهللا 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ، واحلسن بن يعقوب ، وإبراهيم بن عصمة ،  - ١٥٠٧

بن غياث ، ثنا أيب ، عن أيب العميس ، أخربين عبد الرمحن بن قيس  ثنا السري بن خزمية ، ثنا عمر بن حفص: قالوا 
اشترى األشعث رقيقا من رقيق اخلمس من عبد اهللا : بن حممد بن األشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده ، قال 

رجال يكون فاختر : فقال عبد اهللا . إمنا أخذهتم بعشرة آالف : بعشرين ألفا ، فأرسل عبد اهللا إليه يف مثنهم فقال 
إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال عبد اهللا . أنت بيين وبني نفسك : فقال األشعث . بيين وبينك 

 "إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا : " يقول 
عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه  ورواه ابن أيب ليلى ، عن القاسم بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن - ١٥٠٨
هكذا " إذا اختلف البيعان فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع : " وسلم 

ورواه إمساعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن حممد بن عبد " والبيع قائم " رواه هشيم ، عن ابن أيب ليلى 
ورواية إمساعيل عن احلجازيني ضعيفة باملرةباب من " والسلعة كما هي بعينها : " يب ليلى ، فقال فيه الرمحن بن أ

 اشترى مملوكا ليعتقه
أخربنا أبو نصر حممد بن علي الشريازي الفقيه ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا حيىي بن حممد ،  - ١٥٠٩

قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عائشة ، أهنا : ، قال  ثنا حيىي بن حيىي: وحممد بن نصر ، قاال 
فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه . أرادت أن تشتري جارية فتعتقها ، فقال أهلها نبيعك على أن والءها لنا 

 "ال مينعنك ذلك ، فإمنا الوالء ملن أعتق : " وسلم فقال 
 غرر وغري ذلك باب ما ينهى عنه من البيوع اليت فيها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، وأبو عبد الرمحن السلمي ، وأبو حممد بن أيب  - ١٥١٠
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا حممد بن عبيد ، عن عبيد : حامد املقرئ ، قالوا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى : " عبد الرمحن األعرج ، عن أيب هريرة  اهللا بن عمر ، عن أيب الزناد ، عن
، وروي أيضا ، عن ابن عمر ، مرفوعا وعن ابن املسيب عن النيب صلى اهللا " عن بيع الغرر ، وعن بيع احلصاة 

 عليه وسلم مرسال يف النهي عن بيع الغرر
نا أبو احلسن أمحد بنمحمد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ،  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ، - ١٥١١

ثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن حممد بن حيىي بن حبان ، وعن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، أن 
الثوب ، وال واملالمسة أن يلمس الرجل : قال مالك " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن املالمسة واملنابذة 

ينشره وال يبني ما فيه أو يبتاعه ليال وهو ال يعلم ما فيه ، واملنابذة أن ينبذ الرجل إىل الرجل ثوبا وينبذ اآلخر إليه 



هذا الذي هنى عنه من املالمسة واملنابذة . هذا هبذا : ثوبه على غري تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما لصاحبه 
 ي عن النيب صلى اهللا عليه وسلمورواه أيضا أبو سعيد اخلدر

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا : أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، وأبو بكر أمحد بن احلسن ، قاال  - ١٥١٢
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين داود بن قيس ، وغريه من أهل العلم أن عمرو بن شعيب 

ن جده عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع وسلف أخربهم عن أبيه ، ع
حرام شف ما مل : " وعن بيعتني يف صفقة واحدة ، وعن بيع ما ليس عندك ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عن شرطني وبيع يدل : قالوا ورواه ابن عجالن ، وعبد امللك بن أيب سليمان ، واألوزاعي ، عن عمرو ، و" يضمن 
يف هنيه عن بيع وسلف ، أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك : عن بيعتني يف صفقة قال الشافعي : على قوله 
أبيعك هذا بكذا على أن تسلفين كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم وجمهول ، : أن أقول 

يف هنيه عن بيعتني يف بيعة ، أن أبيعك على أن تبيعين ، ومنه أن : من معلوم ، وقال والبيع ال جيوز إال أن يكون بث
 أقول سلعيت هذه لك بعشرة نقدا أو خبمسة عشر إىل أجل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ، ثنا  - ١٥١٣
هنى رسول اهللا صلى اهللا : " ن إبراهيم ، عن علي بن احلكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال مسدد ، ثنا إمساعيل ب

 "عليه وسلم عن عسب الفحل 
أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، ثنا أبو احلسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد  - ١٥١٤

نافع ، عن عبد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  الدارمي ، ثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن
وكان بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية ، كان الرجل يبتاع اجلزور إىل أن تنتج الناقة : قال مالك " هنى عن بيع حبل احلبلة 
 ، مث ينتج الذي يف بطنها

ال يبع بعضكم على بيع : "  عليه وسلم قال وهبذا اإلسناد عن عبد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا - ١٥١٥
فينهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع : قال الشافعي " بعض 

 املشتري سلعة تشبهها ألنه لعله يرد الذي يشترى أوال مبا جعل له من خيار اجمللس ، وبسط الكالم يف شرحه
" ال يسوم الرجل على سوم أخيه : " روايات عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف بعض ال - ١٥١٦

ومعناه واهللا أعلم إذا رضي البائع وأذن بأن يباع وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه باع فيمن يزيد قال 
 ول حىت طلب الزيادةوبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع مل يرض السوم األ: الشافعي 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إمالء ، نا إمساعيل بن إسحاق ، ثنا عبد اهللا يعين  - ١٥١٧

القعنيب ، عن مالك ، ح وأخربنا أبو عبد اهللا ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، 
والنجش أن : قال الشافعي " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن النجش : " ، عن ابن عمر أنا مالك ، عن نافع 

حيضر الرجل السلعة تباع فيعطى هبا الشيء وهو ال يريد الشراء ليفتدي به السوام ، فيعطون هبا أكثر مما كانوا 
ليه وسلم عنه ، مث ساق الكالم إىل يعطون ، فمن جنش فهو عاص بالنجش إن كان عاملا بنهي رسول اهللا صلى اهللا ع

 البيع جائز ال تفسده معصية رجل جنش عليه: أن قال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ، وأبو بكر بن احلسن ،  - ١٥١٨

مد بن يعقوب ، ثنا حبر بن نصر ، ثنا ثنا أبو العباس حم: وأبو عبد الرمحن السلمي ، وأبو سعيد بن أيب عمرو ، قالوا 
ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بشر بن بكر ، ثنا األوزاعي ، عن ابن سريين ، عن أيب هريرة ، قال 



ورواه أيضا هشام بن حسان ، وأيوب " تلقوا اجللب فمن تلقاه فاشترى منه شيئا ، فصاحبه إذا أتى السوقباخليار 
 حممد بن سريينالسختياين ، عن 

أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن  - ١٥١٩
قال رسول اهللا : منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال 

ال تكن له مسسارا : ؟ قال " ال يبيع حاضر لباد " ما : قلت : قال "  ال يبيع حاضر لباد: " صلى اهللا عليه وسلم 
أهل البادية يقدمون جاهلني باألسواق وحاجة الناس إال ما قدموا به ومستغلني املقام فيكون أدىن من : قال الشافعي 

دعوا : "  رواية جابر أن يرختص املشترون سلعهم وإذا توىل أهل القرية هلم البيع ذهب هذا املعىن وقوله ، يعين يف
يدل على أن البيع الزم ألنه لو كان منسوخا مل يكن يف بيع احلاضر للباد معىن " الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض 

 خياف مينع منه أن يرزق بعض الناس من بعض
هنى يف ال ربا يف احليوان ، وإمنا : " وروينا يف كتاب السنن عن سعيد بن املسيب ، أنه كان يقول  - ١٥٢٠

ما يف بطون إناث اإلبل : واملضامني : قال مالك " عن املضامني ، واملالقيح وحبل احلبلة : احليوان عن ثالث 
وفسرمها الشافعي يف رواية املزين بالعكس من ذلك ، وفسرمها أبو عبيد كما فسرمها . واملالقيح ما يف ظهور اجلمال 

 الشافعي
" هنى عن اجملر : " أنه : عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر ، مرفوعا  ويف حديث موسى بن عبيدة ، عن - ١٥٢١

 اجملر أن يباع البعري وغريه مبا يف بطن الناقة: وقال أبو زيد 
ويف حديث عمر بن فروخ ، وليس بالقوي ، عن حبيب بن الزبري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ،  - ١٥٢٢

أو مسن يف لنب يف ضرع وخالفه أبو إسحاق فرواه عن عكرمة النهي عن أن يباع صوف على ظهر : مرفوعا يف 
 موقوفا على ابن عباس يف الصوف واللنب

والصحيح أنه عنه " ال تشتروا السمك يف املاء فإنه غرر : " وروي عن ابن مسعود ، مرفوعا أنه قال  - ١٥٢٣
 موقوف عليه

ى عن بيع ما يف بطون األنعام حىت تضع هن" أنه : وروي عن شهر بن حوشب ، عن أيب سعيد مرفوعا  - ١٥٢٤
وعما يف ضروعها إال بكيل ، وعن شراء الغنائم حىت تقسم ، وعن شراء الصدقات حىت تقبض ، وعن شراء العبد 

 ، وروي من وجه آخر أنه هنى عن قفيز الطحان" وهو آبق ، وعن ضربة الغائص 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : " قال ويف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أنه  - ١٥٢٥

أعطيك دينارا على أين إن أخذت السلعة فالذي : وفسره مالك بأن يشتري الرجل الشيء مث يقول " بيع العربان 
كل : " أعطيتك من مثنها ، وإن تركت البيع فما أعطيتك فهو لكباب القرض وروينا عن فضالة بن عبيد ، أنه قال 

، وروينا عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وعبد اهللا بن سالم ، وغريهم " فهو وجه من وجوه الربا  قرض جر منفعة
 يف معناه ، وروي عن عمر ، وأيب بن كعب ، رضي اهللا عنهما

وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنيب ، فيما قرأ  - ١٥٢٦
 "من أسلف سلفا فال يشترط إال قضاءه : " لك ، عن نافع ، أنه مسع عبد اهللا بن عمر ، يقول على ما
إن أعطاك مثل : " وبإسناده فيما قرأ على مالك ، عن نافع ، أنه بلغه عن عبد اهللا بن عمر ، أنه قال  - ١٥٢٧

أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه  الذي أسلفته قبلته ، وإن أعطاك دون ما أسلفته فأخذته أجرت ، وإن هو أعطاك
 "فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته 



، وروي " من أقرض ورقاء مرتني كان كعدل صدقة مرة : " وروي عن عبد اهللا بن مسعود ، مرفوعا  - ١٥٢٨
 يف معناه عن أيب الدرداء ، وابن عباس رضي اهللا عنهما

 باب يف إقراض احليوان غري اجلواري
ا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اللهاألصبهاين الصفار ، ثنا أمحد بن حممد بن أخربن - ١٥٢٩

كان لرجل على : عيسى ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال 
، فطلبوا فلم جيدوا إال سنا فوق سنه " أعطوه  : "النيب صلى اهللا عليه وسلم سن من اإلبل ، فجاء يتقاضاه فقال 

إن خياركم : " أوفيتين أوفاك اهللا عز وجل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال " أعطوه : " فقال 
 "أحسنكم قضاء 

 باب التشديد يف الدين
سن بن مكرم ، ثنا يزيد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ، ثنا احل - ١٥٣٠

جاء رجل : هارون ، ثنا حيىي بن سعيد ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، قال 
يا رسول اهللا إن قتلت يف سبيل اهللا كفر اهللا عين خطاياي ؟ فقال رسول اهللا : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

فلما جلس " إن قتلت يف سبيل اهللا صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر كفر اهللا عنك خطاياك : " سلم صلى اهللا عليه و
 "إال الدين ، كذلك أخربين جربيل عليه السالم : " فعاد عليه ؛ فقال " كيف قلت ؟ : " دعاه فقال 
، " ال ختيفوا أنفسكم : "  وروينا عن عقبة بن عامر ، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ألصحابه - ١٥٣١
إن : " وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستعيذ من املغرم ويقول " بالدين : " ومب خنيف أنفسنا ؟ قال : فقيل له 

 باب من أنظر معسرا أو جتاوز عن موسر"الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف 
ثنا أبو عبد اهللا حممد : علي بن الفقيه الشريازي ، قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو نصر حممد بن  - ١٥٣٢

بن يعقوب ، ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ، ثنا أمحد بن يونس ، ثنا زهري ، ثنا منصور بن املعتمر ، عن ربعي بن حراش 
كم ، تلقت املالئكة روح رجل ممن كان قبل: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن حذيفة ، حدثهم قال : 

كنت أداين الناس فآمر فتياين أن ينظروا املعسر : قال . تذكر : قالوا . ال : أعملت من اخلري شيئا ؟ قال : فقالوا 
 "جتوزوا عنه : فقال اهللا تعاىل : " قال " . ويتجاوزوا عن املوسر 

يه اهللا من كرب يوم من سره أن ينج: " وروينا عن أيب قتادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ١٥٣٣
 "القيامة فلينظر معسرا وليضع عنه 

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء ، أنا حممد بن عمر بن مجيل ، ثنا حيىي بن جعفر بن  - ١٥٣٤
الزبرقان ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن حممد بن املنكدر 

غفر اهللا لرجل كان قبلكم كان سهال إذا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن جابر بن عبد اهللا ، قال  ،
ورواه أيضا أبو غسان ، عن حممد بن املنكدرباب النهي " باع سهال إذا اشترى ، سهال إذا قضى ، سهال إذا اقتضى 

 عن مثن الكلب وعن اقتنائه
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، :  احلافظ ، يف آخرين ، قالوا أخربنا أبو عبد اهللا - ١٥٣٥

نا الشافعي ، نا مالك ، ح وأخربنا أبو نصر حممد بن علي الفقيه ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، نا حممد بن نصر 
ر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ، عن ابن شهاب ، عن أيب بك: قرأت على مالك : ، نا حيىي بن حيىي ، قال 

" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن : " عن أيب مسعود األنصاري 



ابن عباس ، وجابر بن : وهذا حديث رواه مجاعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النهي عن مثن الكلب ، ومنهم 
اللفظ خمتلف واملعىن واحد واحلديث الذي روي يف . ريرة ، ورافع بن خديج ، وأبو جحيفة عبد اهللا ، وأبو ه

 استثنائه كلب الصيد ال يصح وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه ، فشبه عليه ، واهللا أعلم
سن بن حممد بن الصباح أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احل - ١٥٣٦

ذهبت مع ابن عمر إىل بين معاوية فنبحت علينا كالب ، : الزعفراين ، ثنا سفيان ، عن عبد اهللا بن دينار ، قال 
من اقتىن كلبا إال كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال 

 "يوم قرياطان 
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبقتل الكالب إال : " ة عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، قال ويف رواي - ١٥٣٧

واملعىن . إن أليب هريرة زرعا : أو كلب زرع ، فقال : إن أبا هريرة يقول : فقيل البن عمر " كلب ماشية أو صيد 
إن ابن عمر رواه فيما استثىن من هذا اخلرب  فيه ، واهللا أعلم ، أنه إذا كان صاحب زرع كان أكثر عناية حبفظه ، مث

 يف رواية أيب احلكم عمران بن احلارث ، عنه
ويف حديث سفيان بن أيب زهري ، وهو رجل من أزد شنوءة وهو من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٥٣٨

من اقتىن كلبا ال : " ل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقو: وسلم حيدث ناسا معه عند باب املسجد ، قال 
، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق " يغين عنه زرعا وال ضرعا نقص من عمله كل يوم قرياط 

، نا أمحد بن حممد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنيب فيما قرأ على مالك ، عن يزيد بن خصيفة أن 
أنت مسعت هذا : قالوا : ، فذكره ، وقال يف آخره . . . . . . ع سفيان بن أيب زهري السائب بن يزيد أخربه أنه مس

 ويف ذلك دليل على صحة حفظ أيب هريرة. إي ورب هذا املسجد : من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 
مد الصيدالين ، ثنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ، ثنا إبراهيم بن حم - ١٥٣٩

سألت جابرا عن مثن الكلب : سلمة بن شبيب ، ثنا احلسن بن حممد بن أعني ، ثنا معقل ، عن أيب الزبري ، قال 
 "زجر النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك: " والسنور ، ؟ فقال 

ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس السياري ، ثنا أبو املوجه ،  - ١٥٤٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الرزاق ، ثنا عمر بن زيد ، من أهل صنعاء ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال 

ومن العلماء من محله على أن ذلك كان حني كان حمكوما بنجاسة عينه ، فلما قال النيب . عن أكل اهلر وأكل مثنه 
صار ذلك منسوخا يف البيع ، ومنهم من محله على السنور إذا " اهلرة ليست بنجس : " صلى اهللا عليه وسلم 

توحش ومتابعة ظاهر السنة أوىل ، ولو مسع الشافعي باخلرب الوارد فيه لقال به إن شاء اهللا ، وإمنا ال يقول به من 
الرواية من جهة عيسى بن يونس ، توقف يف تثبيت روايات أيب الزبري ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه 

 وحفص بن غياث ، عن األعمش ، عن أيب سفيان ، واهللا أعلم بالصواب
 باب حترمي بيع اخلمر واخلنزير وامليتة واألصنام وما يكون جنس العني

أبو عاصم  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ، ثنا أبو قالبة ، ثنا - ١٥٤١
كتب إيل عطاء بن أيب رباح أنه مسع جابر بن عبد : ، عن عبد احلميد بن جعفر ، حدثين يزيد بن أيب حبيب ، قال 

إن اهللا ورسوله حرم بيع اخلنزير وبيع : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح ، يقول : اهللا ، يقول 
قاتل اهللا اليهود : " ما ترى يف شحوم امليتة يا رسول اهللا ؟ فقال : ه رجل فقال ل" امليتة وبيع اخلمر وبيع األصنام 

 "حرمت عليهم شحومها فأخذوهاومجلوها فأكلوا مثنها 



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، ثنا إمساعيل بن إسحاق ، ثنا ابن  - ١٥٤٢
كان النيب صلى اهللا عليه : لد احلذاء ، عن بركة أيب الوليد ، عن ابن عباس ، قال منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا خا

لعن اهللا اليهود ، لعن اهللا اليهود ، لعن اهللا اليهود ، إن : " وسلم يف املسجد ، فرفع بصره إىل السماء فتبسم وقال 
 "قوم أكل شيء حرم عليهم مثنه  اهللا قد حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أمثاهنا ، إن اهللا إذا حرم على

 باب النهي عن بيع فضل املاء ليمنع به الكأل
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن  - ١٥٤٣

ال تبيعوا : " عبد قال للناس  وهب ، أخربين ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، أن أبا املنهال ، أخربه أن إياس بن
معىن احلديث أن يباع املاء يف : قال الشافعي " فضل املاء ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن بيع املاء 

وذلك أن يأيت بالبادية الرجل له البئر يسقي هبا ماشيته ويكون يف مائها فضل : املوضع الذي خلقه اهللا عز وجل فيه 
إذا محل املاء على : ى مالك املاء عن بيع ذلك الفضل وهناه عن منعه ، مث ساق الكالم إىل أن قال عن ماشيته فنه

 ظهره فال بأس بأن يبيعه من غريه ألهنمالك ملا محل ، واهللا أعلم
 باب كراهية بيع املصاحف

ثنا سعيد بن منصور ، ثنا ثنا أمحد بن جندة ، : أخربنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو منصور النضروي ، قال  - ١٥٤٤
كان أصحاب رسول اهللا صلى : " خالد بن عبد اهللا ، عن سعيد بن إياس اجلريري ، عن عبد اهللا بن شقيق ، قال 

، وروينا يف كراهيته عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي اهللا " اهللا عليه وسلم يكرهون بيع املصاحف 
وهذه كراهية تنزيه تعظيما للمصحف من أن يبتذل : وحنن نكره بيعها قلت : قال الشافعي رضي اهللا عنه . عنهم 

 اشتر املصحف وال تبعه يدل على ذلك ، واهللا أعلم: للبيع أو جيعل متجرا ، وما روي عن ابن عباس 
 باب كراهية بيع املضطر

شعيب ، ثنا سريج بن يونس  أخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين ، نا أبو حممد بن حيان ، نا حامد بن - ١٥٤٥
يأيت على الناس زمان تقدم : " خطبنا علي ، فقال : ، ثنا هشيم ، عن أيب عامر املزين ، ثنا شيخ ، من بين متيم ، قال 

األشرار ليست باألخيار ويبايع املضطر فقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع املضطر ، وبيع الغرر ، وبيع 
كذا : ورواه أبو داود ، عن حممد بن عيسى ، عن هشيم ، نا صاحل بن عامر قال أبو داود " تدرك الثمرة قبل أن 

سيأيت على الناس زمان عضوض : قال علي : خطبنا علي ، أو قال : ثنا شيخ من بين متيم ، قال : قال حممد ، قال 
نسوا الفضل بينكم ويبايع املضطر ، مث وال ت: قال اهللا عز وجل . ومل يؤمر بذلك . يعض املوسر على ما يف يديه 

. ذكر احلديث أخربناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، وحدثنا حممد بن عيسى فذكره 
 وصاحل هذا هو ابن رستم أبو عامر

 "وال تشترين مال امرئ مسلم يف ضغطة : " وروي يف حديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا  - ١٥٤٦
 ب جواز السلمبا

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ،  - ١٥٤٧
أشهد أن السلف : " ثنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أيب حسان األعرج ، عن ابن عباس ، قال 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل : حله وأذن فيه وقرأ هذه اآلية املضمون ، إىل أجل مسمى أن اهللا عز وجل أ
 "أجل مسمى فاكتبوه 

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، نا سليمان بن أمحدبن أيوب اللخمي ، ثنا ابن أيب مرمي ، ثنا  - ١٥٤٨



ثنا سفيان ، عن ابن أيب جنيح ، عن عبد : نعيم ، قاال  وأنا سليمان ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو: الفريايب ، قال 
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهم يسلفون يف : اهللا بن كثري ، عن أيب املنهال ، عن ابن عباس ، قال 

" أجل معلوم أسلفوا يف الثمار يف كيل معلوم إىل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . الثمار السنتني والثالث 
 يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم: ويف حديث الفريايب 

حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود الطيالسي ، ثنا شعبة  - ١٥٤٩
لوين إىل ابن أيب أوىف فسألته اختلف أبو بردة وعبد اهللا بن شداد يف السلم ، فأرس: ، عن حممد بن أيب اجملالد ، قال 

كنا نسلم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الرب والشعري والزبيب والتمر إىل قوم ما هو : " ، فقال 
 وسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك: قال " عندهم 
معاوية ، عن حيىي بن  أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو - ١٥٥٠

 "ال يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إىل أجل ليس عنده أصله : " سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا  - ١٥٥١

ال سلف إىل العطاء وال إىل احلصاد وال : " مة ، عن ابن عباس ، قال سفيان ، عن عبد الكرمي اجلزري ، عن عكر
وروينا يف احلديث الطويل عن عبد اهللا بن سالم ، يف  - ١٥٥٢"إىل األندر ، وال إىل العصري واضرب له أجال 

حائط بين  يا حممد ، هل لك أن تبيعين مترا معلوما إىل أجل معلوم من: فقال زيد : سبب إسالم زيد بن سعنة قال 
قال " ال يا يهودي ولكين أبيعك مترا معلوما إىل كذا وكذا من األجل وال أمسي من حائط بين فالن : " فالن قال 

 فأعطيته مثانني دينارا يف متر معلوم إىل كذا وكذا من األجل: زيد 
 باب السلم احلال أجازه عطاء بن أيب رباح

حممد بن احلسني القطان ، ثنا أبو األزهر ، ثنا خالد بن خملد ، ثنا  وأخربنا أبو طاهر الفقيه نا أبو بكر - ١٥٥٣
اشترى رسول اهللا صلى اهللا : " حيىي بن عمري ، موىل بين أسد ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت 

را ، فلم جيده ، عليه وسلم جزورا من أعرايب بوسق متر عجوة ، فطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند أهله مت
ورواه حممد بن جعفر بن الزبري ، . تابعه محاد بن سلمة ، عن هشام " وذكر احلديث يف استقراضه التمر ودفعه إليه 

 عن عروة ، عن عائشة ، وروي عن طارق بن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف معناه
 باب السلم يف احليوان

 إسحاق ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، ثنا عثمان بن أخربنا أبو زكريا بن أيب - ١٥٥٤
استسلف : سعيد ، ثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب رافعقال 

 صلى اهللا عليه فأمرين رسول اهللا: قال أبو رافع . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة 
مل أجد يف اإلبل إال مجال خيارا رباعيا ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه : وسلم أن أقضي الرجل بكره ، فقلت له 

 "أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء : " وسلم 
ن بن حممد بن وهبذا اإلسناد حدثنا القعنيب ، فيما قرأه على مالك ، عن صاحل بن كيسان ، عن احلس - ١٥٥٥

 "أن علي بن أيب طالب باع مجال له يقال له عصيفري بعشرين بعريا إىل أجل : " علي بن أيب طالب 
أن عبد اهللا بن عمر اشترى راحلة بأربعة : وهبذا اإلسناد حدثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن نافع  - ١٥٥٦

 "أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة 
: " سألت ابن عمر ، وابن عباس عن السلم يف احليوان ، فقاال : وروينا عن أيب حسان األعرج ، قال  - ١٥٥٧



 "إذا مسى األسنان واآلجال فال بأس 
 "أسلم عبد اهللا بن مسعود يف وصفاء : " وعن القاسم بن عبد الرمحن ، قال  - ١٥٥٨
ذكر يف أبواب الربا السلم : " ، عن عمر ، أنه  وعن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، خبالفه ، وعن القاسم - ١٥٥٩
 والرواية فيه عن عمر ، وابن عباس رضي اهللا عنهما منقطعة" يف سن 

 .باب من أسلم يف شيء فباعه أو أقال بعضه أو عجل بعضه قد مضى احلديث يف النهي عن بيع الطعام قبل القبض 
من أسلف يف شيء : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسو: ويف حديث عطية ، عن أيب سعيد ، قال  - ١٥٦٠

أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا حممد بن عيسى ، ثنا أبو " فال يصرفه إىل غريه 
 بدر شجاع بن الوليد ، ثنا زياد بن خيثمة ، عن سعد الطائي ، عن عطية ، فذكره

احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا زكريا بن حيىي بن أسد ، ثنا سفيان ، أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٥٦١
إذا أسلمت يف شيء ، فال بأس أن تأخذ بعض : " عن سلمة بن موسى ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 

 "سلمك وبعض رأس مالك ، فذلك هو املعروف 
 "ال يرى بأسا أن يقول أعجل لك وتضع عين : " باس كان وروينا عن عمرو بن دينار ، أن ابن ع - ١٥٦٢
ويف حديث عكرمة عن ابن عباس ، يف إجالء بين النضري وهلم على الضامن ديون مل حتل ، فقال النيب  - ١٥٦٣

وهذا فيمن وضع طيبة به نفسه من غري شرط ، وال خري يف أن : قلت " . ضعوا وتعجلوا : " صلى اهللا عليه وسلم 
 رط أن يضع عنه ، وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عمر كراهية ذلكباب التسعرييعجله بش
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد اهللا بن  - ١٥٦٤

أن رجال جاء إىل : يب هريرة وهب ، أخربين سليمان يعين ابن بالل ، حدثين العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أ
يا : مث جاءه رجل ، فقال " بل ادع اهللا : " يا رسول اهللا ، سعر ، قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

بل اهللا يرفع وخيفض ، : " يا رسول اهللا سعر ، فقال : ، مث جاءه رجل ، فقال " بل ادع : " رسول اهللا سعر قال 
، ورواه أيضا أنس بن مالك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " وليست ألحد عندي مظلمة  وإين ألرجو أن ألقى اهللا

 ، مبعناه
إما أن تزيد يف السعر وإما أن : وأما الذي روي عن عمر ، أنه قال حلاطب وهو يبيع زبيبا له بالسوق  - ١٥٦٥

إن الذي قلت ليس : " داره ، فقال له  فقد روي عنه أنه ملا رجع حاسب نفسه ، مث أتى حاطبا يف. ترفع من سوقنا 
 "بعزمية مين ، وال قضاء إمنا هو شيء أردت به اخلري ألهل البلد ، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع 

 باب كراهية االحتكار
أخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ، نا جدي حيىي بن منصور القاضي ، ثنا حممد بن عمرو ، ثنا  - ١٥٦٦

قال رسول اهللا : كان سعيد بن املسيب حيدث أن معمرا ، قال : سليمان بن بالل ، عنيحىي ، قال  القعنيب ، ثنا
معمر الذي كان : فقال سعيد . فإنك حتتكر : فقال إنسان لسعيد " من احتكر فهو خاطئ : " صلى اهللا عليه وسلم 

وكان سعيد حيتكر الزيت : قال :  حيدث هذا احلديث كان حيتكر ورواه حممد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد وزاد
 ، فكأهنما حيتكران ما ال يكون يف احتكاره ضيق يرجع ضرره على أهل البلد ، واهللا أعلم

إن رسول اهللا صلى اهللا : بلغين عنك أنك قلت : قلت لسعيد بن املسيب : وفيما روى أبو الزناد ، قال  - ١٥٦٧
ليس هذا بالذي قال رسول اهللا صلى اهللا : قال . وأنت حتتكر "  ال حيتكر باملدينة إال خاطئ: " عليه وسلم قال 

عليه وسلم ، إمنا هو أن يأيت الرجل السلعة عند غالئها فيغايل هبا ، فأما أن يأيت الشيء وقد اتضع فيشتريه ويضعه 



ن مسروق ، نا أخربنا عمر بن أمحد ، نا أبو سعيد عبد اهللا بن حممد ب. فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خري 
حممد بن إسحاق بن خزمية ، ثنا عبدة بن عبد اهللا ، ثنا زيد بن احلباب ، عن منصور بن سلمة املديين ، ثنا أبو الزناد 

 ، فذكره
ويف حديث علي بن سامل بن ثوبان ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن ابن املسيب ، عن عمر بن  - ١٥٦٨

أخربنا أبو زكريا بن أيب " اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون : "  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: اخلطاب ، قال 
إسحاق ، أنا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري ، ثنا إسحاق بن منصور ، ثنا إسرائيل ، عن علي 

 تفرد به علي بن سامل هذا.بن سامل بن ثوبان ، فذكره 
وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتبا : ينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه ، وقال باب الرهن قال اهللا تعاىل إذا تدا

 فرهان مقبوضة
ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، قاال  - ١٥٦٩

: " ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت حممد بن عبد الوهاب ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا األعمش ، عن إبراهيم 
 "اشترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رهن درعا له عند أيب : " ورواه جعفر بن حممد ، عن أبيه ، مرسال  - ١٥٧٠
 ويف رواية الثوري عن األعمش يف احلديث األول" الشحم اليهودي ، رجل من بين ظفر ، يف شعري 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف ودرعه : " ويف رواية عكرمة ، عن ابن عباس رضي اهللا عنه  - ١٥٧١
 باب زيادة الرهن"مرهونة 
البة ، ثنا أبو نعيم ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ، ثنا أبو ق - ١٥٧٢

وأخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب البسطامي ، نا أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي ، أخربين إمساعيل بن 
: " حممد الكويف ، ثنا أبو نعيم ، ثنا زكريا ، عن الشعيب ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 

لفظ " ته إذا كان مرهونا ، ويشرب لنب الدر إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته الظهر يركب بنفق
الراهن : وحيتمل أن يكون املراد به : قلت " الرهن يركب وحيلب بعلفه : " ويف رواية الرقاشي . حديث الكويف 

 يركب الظهر ويشرب لنب الدر ويكون عليه علفهما
. كريا بن أيب زائدة ، عن الشعيب ، أنه قال يف رجل ارهتن جارية فأرضعت له فقد روى الثوري ، عن ز - ١٥٧٣

 "يغرم لصاحب اجلارية قيمة الرضاع : " قال 
وحيتمل أن يكون املراد " ال ينتفع من الرهن بشيء : " وعن إمساعيل بن أيب خالد ، عن الشعيب ، قال  - ١٥٧٤

 هذا الذي تأولناه" رفوعا مركوب وحملوب مبا روي عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة موقوفا وم
فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا إبراهيم بن أيب طالب ، وحيىي بن حممد بن  - ١٥٧٥

ثنا عبد اهللا بن عمران العابدي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد : صاعد ، قاال 
 "ال يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يب ،عن أيب هريرة ، قال بن املس

 باب الرهن غري مضمون
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين ، قالوا  - ١٥٧٦

بن أيب فديك ، عن ابن أيب ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن املسيب ، أن  نا الشافعي ، نا حممد بن إمساعيل
قال " ال يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



" ال يغلق الرهن : "  ومعىن قوله واهللا أعلم: غنمه زيادته ، وغرمه هالكه ونقصه ، وقال يف موضع آخر : الشافعي 
ال يغلق بشيء أي إن ذهب مل يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فال يغلق الذي هو يف يده ، والرهن : 

الرهن من صاحبه الذي رهنه : " للراهن أبدا حىت خيرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله 
وهذا حديث قد أسنده زياد بن سعد موصوال بذكر أيب : قلت " . يه غرمه له غنمه وعل: " ، مث بينه وأكده فقال " 

 هريرة فيه ، وزياد بن سعد من الثقات
أن رجال ، رهن فرسا فهلك الفرس ، فقال النيب صلى اهللا : وأما حديث مصعب بن ثابت عن عطاء  - ١٥٧٧

ل احلسن ضعيفة والذي رواه عن علي فإمنا رواه عطاء ، عن احلسن مرسال ،ومراسي" ذهب حقك : " عليه وسلم 
فراويه عبد األعلى التغليب ، عن . إذا كان أقل رد الفضل ، وإن كان أكثر فهو مبا فيه : رضي اهللا عنه يف الرهن 

وكان الثوري وحيىي القطان وغريمها يوهنون رواية عبد األعلى عن ابن احلنفية ، . حممد بن احلنفية ، عن علي 
 يترادان الفضل وكالمها ضعيف وروي عن عمر مبعىن األول وليس مبشهور ، والسنة ألزم: ل وروي عن علي أنه قا

 منقطع بينهما" الرهن مبا فيه : " وحديث عمرو بن دينار ، عن أيب هريرة ، مرفوعا  - ١٥٧٨
كان تفرد به إمساعيل الذارع و" الرهن مبا فيه : " وحديث محاد ، عن قتادة ، عن أنس ، مرفوعا  - ١٥٧٩

 الدارقطين ينسبه إىل الوضع ، واهللا يعصمنا من كل سوء
 باب التفليس

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أمحد بن سلمان الفقيه ، ثنا احلسن بن مكرم البزار ، ثنا  - ١٥٨٠
ر بن عبد العزيز ، أخربه أن يزيد بن هارون ، نا حيىي بن سعيد ، أخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، أن عم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ، أخربه أنه مسع أبا هريرة ، يقول 
ورواه سفيان بن سعيد الثوري ، عن حيىي " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غريه: " وسلم 

إذا ابتاع الرجل السلعة مث أفلس وهي عنده : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : بن سعيد بإسناده ، وقال 
أخربناه أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ، ثنا عبد " . بعينها فهو أحق هبا من الغرماء 

أن رسول اهللا : ي مالك عن أيب هريرة اهللا بن حممد بن أيب مرمي ، ثنا الفريايب ، ثنا سفيان ، فذكره ورواه عن املر
ورواه هشام بن حيىي ، عن " . إذا أفلس الرجل فوجد عنده سلعته بعينها فهو أحق هبا : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "فوجد البائع سلعته : " أيب هريرة مثله غري أنه قال 
هشام ، أن رسول اهللا صلى اهللا  وأما حديث ابن شهاب ، عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن - ١٥٨١

أميا رجل باع متاعا وأفلس الذي ابتاعه ، ومل يقبض الذي باعه منه شيئا فوجده بعينه فهو أحق : " عليه وسلم قال 
حديث ابن شهاب منقطع ولعله : فقد قال الشافعي " به من غريه ، وإن مات املشتري فصاحب املتاع أسوة الغرماء 

 والذي أخذت به أوىل به ، يعين ما. برأيه آخره روى أول احلديث وقال 
حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن  - ١٥٨٢

ا جئنا أب: أيب فديك ، عن ابن أيب ذئب ، حدثين أبو املعتمر ، عن عمر بن خلدة الزرقي ، وكان قاضي املدينة قال 
أميا رجل مات أو : " هذا الذي قضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة يف صاحب لنا قد أفلس فقال 

ورواه الشافعي ، عن حممد بن إمساعيل بن أيب فديك مبعناه ، " أفلس فصاحب املتاع أحق مبتاعه إذا وجده بعينه 
عن عمر بن خلدة ، : عن ابن أيب ذئب ، وقال يف إسناده ورواه أبو داود الطيالسي ، . عنابن خلدة الزرقي : وقال 

وكذلك قاله شبابة بن سوار ، وعاصم بن علي ، وغريمها عن ابن أيب " إال أن يدع الرجل وفاء : " وزاد يف متنه 



 ذئب
 باب احلجر على املفلس وبيع ماله يف ديونه

نصور التوقايت هبا ، وأبو القاسم بن حبيب ، وأبو أخربنا أبو بكر حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن م - ١٥٨٣
ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ، ثنا إبراهيم بن فهد البصري ، ثنا إبراهيم بن : سعيد بن أيب عمرو ، قالوا 

اهللا  أن النيب صلى: " معاوية ، ثنا هشام بن يوسف ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه 
وخالفه عبد الرزاق فروى عن معمر مرسال " عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله وباعه يف دين كان عليه 

ويف رواية يونس ، عن الزهري ، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك . دون ذكر أبيه فيه ، ودون ذكر لفظ احلجر 
 ءه على أن خلع هلم مالهفلم يزد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غرما: فذكره ، وقال 

أصيب رجل يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مثار : ويف احلديث الثابت عن أيب سعيد ، قال  - ١٥٨٤
فتصدق الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك " تصدقوا عليه : " ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربناه ابن " خذوا ما وجدمت ليس لكم إال ذلك: "  عليه وسلم لغرمائه وفاء دينه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا
عبدان ، نا أمحد بن عبيد ، نا ابن ملحان ، ثنا ابن بكري ، ثنا الليث ، عن بكري بن األشج ، عن عياض بن عبد اهللا ، 

 عن أيب سعيد ، فذكره
، نا أبو بكر بن جعفر املزكي ، ثنا أبو عبد اهللا أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين  - ١٥٨٥

أن رجال ، : حممد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك ، عن عمر بن عبد الرمحن بن دالف ، عن أبيه 
من جهينة كان يشتري الرواحل إىل أجل ، فيغايل هبا ، مث يسرع السري فيسبق احلاج ، فأفلس ، فرفع أمره إىل عمر 

سبق احلاج ، أال : أما بعد أيها الناس ، األسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال : " ن اخلطاب ، فقال ب
وإنه قد ادان معرضا فأصبح قد رين به ، فمن كان له عليه دين ، فليأتنا بالغداة نقسم ماله بني غرمائه ، وإياكم 

 "والدين فإن أوله هم وآخره حرب 
 واملالزمةباب يف احلبس 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، ثنا حيىي بن جعفر ، أنا الضحاك بن  - ١٥٨٦
خملد ، نا وبر بن أيب دليلة ، عن حممد بن عبد اهللا يعين ابن ميمون بن مسيكة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، 

وروينا عن الثوري ، أنه  - ١٥٨٧"يل الواجد حيل عرضه وعقوبته : "  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال 
 "ظلمين حقي ، وعقوبته يسجن : عرضه أن يقول : " قال 

 "يغلظ له ، وعقوبته حيبس له : حيل عرضه : " وعن ابن املبارك ، قال  - ١٥٨٨
وسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر احملمدآباذي ، ثنا أمحد بن ي - ١٥٨٩

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حبس رجال : " معمر ، عن هبز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده يعين معاوية بن حيدة 
 "يف هتمة ساعة من هنار ، مث خلى عنه 

لى اهللا عليه أنه استعدى رسول اهللا ص: وروينا عن اهلرماس بن حبيب العنربي ، عن أبيه ، عن جده  - ١٥٩٠
ويف رواية أخرى " ما فعل أسريك يا أخا بين العنرب : ، مث لقيه بعد ذلك فقال " الزمه : " وسلم على غرمي له ، فقال 

 "يا أخي بين متيم ما تريد أن تفعل بأسريك : " 
اهللا عليه قال رسول اهللا صلى : وروينا يف حديث عمر بن أيب سلمة ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال  - ١٥٩١
، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ، ثنا " نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه : " وسلم 



الفضل بن حممد ، ثنا أبو ثابت ، ثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن أيب سلمة رضي اهللا عنه ، فذكرهباب 
 يف الرجوع بالدرك

بو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا عمرو أخربنا أ - ١٥٩٢
قال رسول اهللا : بن عون ، نا هشيم ، عن موسى بن السائب ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة بن جندب ، قال 

 "باعه الرجل أحق بعني ماله إذا وجده ويتبع البائع من : " صلى اهللا عليه وسلم 
قال : ورواه احلجاج بن أرطأة ، عن سعيد بن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن مسرة بن جندب ، قال  - ١٥٩٣

إذا ضاع ألحدكم متاع أو سرق له متاع فوجده يف يد رجل بعينه ، فهو أحق : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، أخربنا علي بن بش" به ويرجع املشتري على البائع بالثمن 

فذكرهباب احلجر على الصيب حىت يبلغ ويؤنس منه الرشد قال اهللا . . . . . . . . . ، ثنا أبو معاوية ، ثنا احلجاج 
 تعاىل وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهلم

اختربوا اليتامى عند احللم ، : " ينا عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس ، أنه قال يف هذه اآلية ورو - ١٥٩٤
 "فإن عرفتم منهم الرشد يف حاهلم واإلصالح يف أمواهلم ، فادفعوا إليهم أمواهلم وأشهدوا عليهم 

 قاتل بن حيان رضي اهللا عنهوكذلك قاله م" صالحا يف دينه وحفظا ملاله : " وعن احلسن البصري ، قال  - ١٥٩٥
ثنا أبو العباس حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامد املقرئ ، قاال  - ١٥٩٦

: يعقوب ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا حممد بن عبيد ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد يف القتال وأنا ابن أربع عشرة فلم جيزين ، فلما كان يوم اخلندق  عرضين رسول اهللا" 

فقدمت على عمر بن عبد العزيز وعمر يومئذ خليفة فحدثته هبذا احلديث فقال " وأنا ابن مخس عشرة سنة فأجازين 
عشرة سنة وما كان سوى ذلك فأحلقوه  إن هذا حلد بني الصغري والكبري ، وكتب إىل عماله أن أفرضوا ابن مخس: 

ورواه الثقفي ، وابن إدريس ، وعبد . فلم جيزين ومل يرين بلغت : ورواه ابن جريج ، عن عبيد اهللا ، فقال . بالعيال 
فلم : ورواه أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقال . فاستصغرين : الرحيم بن سليمان عن عبيد اهللا ، وقالوا 

ملقاتلة ، وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عشرة سنة فأجازين يف املقاتلةواختلف أهل التواريخ يف جيزين يف ا
املدة اليت كانت بني أحد ، واخلندق والذي هو الصحيح عندي ، واهللا أعلم ، أن أحدا كانت لسنتني ونيف من 

من قال سنة أربع أراد بعد : يقول . من مقدمه مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة واخلندق ألربع سنني ونصف 
: متام أربع سنني وقيل متام اخلامسة ، ومن قال سنة مخس أراد بعد متام أربع والدخول يف اخلامسة ، وقول ابن عمر 

وأنا ابن مخس عشرة : أين طعنت يف الرابعة عشرة ، وقوله يف يوم اخلندق : يف يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة 
أين استكملتها وزدت عليها إال أنه قال ذلك ومل ينقل الزيادة لعلمه بداللة احلال فعلق احلكم باخلمس عشرة : سنة 

 وقد يكون البلوغ باالحتالم قبل استكمال مخس عشرة. دون الزيادة ، واهللا أعلم 
رفع القلم عن : " وقال  ،" ال يتم بعد احتالم : " وروينا عن علي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٥٩٧

، وقد يكون بلوغ املرأة أيضا " ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الغالم حىت حيتلم ، وعن اجملنون حىت يفيق 
 باالحتالم ، وروينا يف ذلك عن عائشة وقد يكون باحليض ، وروينا يف ذلك عن أم سلمة

لم دخل ويف حجرهتا جارية ، فألقى يل حقوه وقال وروينا عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس - ١٥٩٨
ال أرامها إال " أو " شقيه بشقني وأعط هذه نصفا والفتاة اليت عند أم سلمة نصفا ، فإين ال أراها إال قد حاضت : " 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين عبد الرمحن بن  - ١٥٩٩وقد يكون البلوغ يف الكفار باإلنبات" قد حاضتا 



حلسن القاضي ،ثنا إبراهيم بن احلسني ، ثنا آدم بن أيب إياس ، ثنا شعبة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن عطية ا
عرضت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم قريظة فشكوا مين فأمر النيب صلى اهللا عليه : " القرظي ، قال 

 "خلى عين وأحلقين بالسيب وسلم أن ينظر إيل هل أنبت ؟ فنظروا إيل فلم جيدوين أنبت ف
باب احلجر على البالغني بالسفه قال اهللا عز وجل فإن كان الذي عليه احلق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن ميل 

فأثبت الوالية على السفيه والضعيف والذي ال يستطيع أن ميل ، : هو فليملل وليه بالعدل قال الشافعي رمحه اهللا 
 فأمر وليه باإلمالء عليه

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا أبو  - ١٦٠٠
أن عبد اهللا بن الزبري : " اليمان ، أخربين شعيب بن أيب محزة ، عن الزهري ، أخربين عوف بن احلارث بن الطفيل ، 

نعم : أهو قال هذا ؟ قالوا : فقالت . هني عائشة أو ألحجرن عليها واهللا لتنت: " ، قال يف بيع أو عطاء أعطته عائشة 
 هو هللا علي نذر أن ال أكلم ابن الزبري أبدا وذكر احلديث: فقالت عائشة . 

: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو الفضل احلسن بن يعقوب العدل ، ثنا حممد بن عبد الوهاب ، قال  - ١٦٠١
حدثنيمحمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبري بن املديين ، قاضيهم عن هشام بن عروة : ول مسعت علي بن عثام ، يق

قال . فهم علي وعثمان أن حيجرا عليه : أن عبد اهللا بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم قال : " ، عن أبيه 
لو أن عندي : قال . اهللا له احلجر فذكر عبد : قال . ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت : فلقيه الزبري فقال : 

فأتامها علي وعثمان ومها يتراوضان : قال . فإين شريكك : قال . فإين أقرضك نصف املال : قال . ماال لشاركتك 
ال : أحتجران على رجل أنا شريكه ؟ قاال : فقال . ما تراوضان ؟ فذكرا له احلجر على عبد اهللا بن جعفر : قال . 

وأتى علي عثمان : ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام خمتصرا وقال يف متنه "  شريكه فتركه فإين: قال . لعمري 
 كيف أحجر على رجل يف بيع شريكه فيه الزبري ؟: فذكر ذلك له فقال عثمان 

ال : " وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال  - ١٦٠٢
" ال جيوز المرأة عطية إال بإذن زوجها : " ويف رواية أخرى " مرأة عطية يف ماهلا إذا ملك زوجها عصمتها جيوز لل

وقد أعتقت ميمونة قبل أن تعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلم يعب ذلك عليها ، فدل هذا مع : قال الشافعي 
واختيار هلا ، وحيتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها غريه على أن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إن كان قاله أدب 

 وليا هلا ، يعين يف ماهلا ، واهللا أعلم
 باب الصلح
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عمرو عثماننب أمحد بن عبد اهللا الدقاق ببغداد ، ثنا  - ١٦٠٣

، عن الزهري ، عن عبد اهللا بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، احلسن بن مكرم البزاز ، ثنا عثمان بن عمر ، نا يونس 
أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه يف املسجد ، فارتفعت أصواهتما حىت مسعه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نعم : قال " وأشار إليه أي الشطر " يا كعب ضع من دينك هذا : " وسلم فخرج حىت كشف ستر حجرته ، فقال 
 هفقضا. 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا العباس بن حممد الدوري ، ثنا  - ١٦٠٤
منصور بن سلمة اخلزاعي ، ثنا سليمان بن بالل ، عن كثري بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أيب هريرة ، أن 

، وأخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن " املسلمني  الصلح جائز بني: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أمحد بن عبد الواحد الدمشقي ، ثنا مروان بن حممد ، ثنا سليمان بن بالل أو عبد العزيز 



وروي "  إال صلح حرم حالال أو أحل حراما: " زاد . بن حممد ، شك أبو داود ، عن كثري بن زيد ، فذكر حنوه 
أيضا ، عن كثري بن عبيد اهللا بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا ، وهو يف الكتاب الذي كتبه عمر 

 بن اخلطاب إىل أيب موسى يف القضاءباب ارتفاق الرجل جبدار غريه
لقطان ، نا أمحد بن حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، إمالء ، ثنا أبو بكر حممد بن احلسني ا - ١٦٠٥

: يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرمحن بن هرمز ، أنه مسع أبا هريرة ، يقول 
ما : مث يقول أبو هريرة " ال مينعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ورواه صاحل بن . ورواه أيضا مالك ، وابن عيينة ، عن الزهري . ني هبا بني أكتافكم يل أراكم معرضني ، واهللا ألرم
كيسان ، عن األعرج ، ورواه عكرمة ، عن أيب هريرة ، وابن عباس ، ورواه جممع بن يزيد األنصاري عن النيب 

 صلى اهللا عليه وسلم ورواه مجاعة من األنصار غري مسمني
" ال ضرر وال ضرار : " ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال  ويف حديث عمرو بن حيىي - ١٦٠٦

 وروي موصوال ، بذكر أيب سعيد فيه
من ضار أضره اهللا ورسوله ، ومن شاق شق : " وروي عن أيب صرمة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٦٠٧

 "اهللا عليه 
: " القمط تليه ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ويف حديث حذيفة قضى باحلظائر ملن وجد معاقد - ١٦٠٨
 إسناده خمتلف فيه ، ومداره على دهثم بن قران ، ودهثم ضعيفباب احلوالة" أصبت 
أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي املزكي ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس  - ١٦٠٩

ي ، نا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارم
ورواه " مطل الغين ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع : " هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وروي يف " يحتل فإذا أحيل أحدكم على مليء فل: " معلى بن منصور ، عن ابن أيب الزناد ، عن أبيه ، وقال 
 حديث ابن عمر مرفوعا

منقطع ، أبو " ليس على مسلم توى : " وحديث خليد بن جعفر ، عن أيب إياس ، عن عثمان بن عفان  - ١٦١٠
إياس معاوية بن قرة مل يدرك عثمان بن عفان وال أدرك زمانه وخليد بن جعفر مل يذكره البخاري يف كتابه ، وذكره 

وقد أدخل فيه بعض الرواة الشك فلم . آخر مقرونا باملستمر بن الريان ، واهللا أعلم مسلم بن احلجاج يف موضع 
 يدر أقاله يف حوالة أو كفالة ، وقد أشار الشافعي رضي اهللا عنه إىل تضعيف احلديث مبا ذكرناه ، واهللا أعلم

الزعيم يف : زعيم قال املزين باب الضمان قال اهللا عز وجل قالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعريوأنا به 
 الكفيل: اللغة 

أنا زعيم ، والزعيم احلميل ، ملن : " ويف حديث فضالة بن عبيد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ١٦١١
ويف حديث إمساعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم ، عن أيب أمامة " آمن يب وأسلم وهاجر ببيت يف ربض اجلنة 

 "الزعيم غرام : " صلى اهللا عليه وسلم  ، عن النيب
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ، ثنا عبد امللك بن حممد الرقاشي ، ثنا  - ١٦١٢

أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبنازة : مكي بن إبراهيم ، ثنا يزيد بن أيب عبيد ، عن سلمة بن األكوع ، قال 
. نعم : قالوا " هل ترك شيئا ؟ : " فقال . ال : فقالوا " هل عليه دين ؟ : " األنصار ليصلي عليها ، فقال  رجل من

: " قال . ال : قالوا " هل ترك شيئا ؟ : " قال . نعم : فقالوا " هل عليه دين ؟ : " وأيت جبنازة فقال . فصلى عليه 



هللا فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ورواه وهو علي يا رسول ا: فقال رجل " صلوا على صاحبكم 
. فأنا أكفل به : عثمان بن عبد اهللا بن موهب ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، يف هذه القصة قال أبو قتادة 

 فصلى عليه. بالوفاء : قال " بالوفاء ؟ : " فقال 
كما حدثنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، نا عبد  ورواه عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر ، - ١٦١٣

اهللا بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا زائدة ، عن عبد اهللا بن حممد بًنعقيل ، عن جابر بن عبد اهللا 
هل : " ال تويف رجل فغسلناه وحنطناه ، مث أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطى ، مث ق: ، 

. يا رسول اهللا ديناران علي : ؛ فقال أبو قتادة " صلوا على صاحبكم : " قال . نعم ديناران : قلنا " عليه دين ؟ 
فصلى عليه ، مث لقيه من . نعم : قال " مها عليك حق الغرمي وبرئ امليت : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما فعل : " يا رسول اهللا إمنا مات أمس مث لقيه من الغد ، فقال : فقال : قال " ما فعل الديناران ؟ : " الغد فقال 
 "اآلن بردت عليه جلده : " فقال . يا رسول اهللا قد قضيتهما : فقال " الديناران ؟ 

وقيل عنه عن عبد احلميد بن أيب أمية ، عن أنس ، وقيل ، . ويف حديث عيسى بن صدقة ، عن أنس ،  - ١٦١٤
عليه دين : " أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم برجل يصلي عليه ، فقال : عيسى ، مسعت أنسا ، يقول  عن صدقة بن

 "إن ضمنتم دينه صليت عليه : " قال . نعم : قالوا " ؟ 
أن رجال لزم غرميا له بعشرة دنانري : " وروينا يف الضمان ، عن حيىي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  - ١٦١٥

 "هللا صلى اهللا عليه وسلم فتحمل هبا رسول ا
: وروينا فيمن أعطى سائال بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة دراهم فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٦١٦

وروي يف الكفالة بالبدن عن ابن " أعطه يا فضل : " أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتين فأعطيته ثالثة دراهم ؟ قال 
عث ، يف النفر الذين آمنوا مبسيلمة الكذاب وعن محزة األسلمي ، يف الوكالة برجل وقع مسعود ، وجرير ، واألش

 على جارية
: " وقد روى عمر بن أيب عمر أبو أمحد الكالعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا  - ١٦١٧

 وهذا إسناد ضعيف" ال كفالة يف حد 
يضمن : " قال أحدمها . اد ، يف رجل تكفل بنفس رجل فماتالرجل وروينا عن شعبة ، عن حكم ، ومح - ١٦١٨

 "ليس عليه شيء : وقال اآلخر . الدراهم 
 باب الشركة

أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا مسدد ، ثنا حيىي ، عن سفيان ، ثنا  - ١٦١٩
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعلوا : سائب ، عن السائب ، قال إبراهيم بن املهاجر ، عن جماهد ، عن قائد ال

صدقت بأيب أنت وأمي : قلت " أنا أعلمكم به : " يثنون علي ويذكرونين ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 كنت شريكي فنعم الشريك كنت ال تداري وال متاري

كر حممد بن أمحد بن بالويه ، ثنا احلسن بن علي بن شبيب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو ب - ١٦٢٠
املعمري ، ثنا حممد بن سليمان املصيصي ، ثنا أبو مهام حممد بن الزبرقان ، ثنا أبو حيان التيمي ، عن أبيه ، عن أيب 

خين أحدمها  أنا ثالث الشريكني ما مل: يقول اهللا عز وجل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 
 "صاحبه ، فإذا خان خرجت من بينهما 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد ، ثنا حممد بن خلف املروذي ، ثنا إبراهيم بن محزة ،  - ١٦٢١



ثنا عبد العزيز بن أيب حازم ، وسفيان بن محزة ، عن كثري بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، عن أيب هريرة ، أن النيب 
 "ما وافق احلق منها : " زاد سفيان يف حديثه : قال " املسلمون على شروطهم : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

وروينا يف حديث كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين ، عن أبيه ، عن جده عن النيب صلى اهللا  - ١٦٢٢
 "حل حراما املسلمون على شروطهم إال شرط حرم حالالًأو شرط أ: " عليه وسلم 
 باب الوكالة

أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم ، ثنا  - ١٦٢٣
: عمي ، ثنا أيب ، عن أيب إسحاق ، عن أيب نعيم وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد اهللا ، أنه مسعه حيدث ، قال 

إين أردت اخلروج إىل خيرب فقال : فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلمت عليه وقلت أردت اخلروج إىل خيرب ، 
 "إذا أتيت وكيلي فخذ منه مخسة عشر وسقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته : " 

بن ويف حديث حممد بن إسحاق ، عن رجل ، من أهل املدينة ، يقال له جهم بن أيب اجلهم ، عن عبد اهللا  - ١٦٢٤
كان علي بن أيب طالب يكره اخلصومة ، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أيب طالب : " جعفر ، قال 

مسعت أبا بكر بن : مسعت أبا بكر بن بالويه ، يقول : ، أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، قال " ، فلما كرب عقيل وكلين 
. ن إدريس ، عن حممد بن إسحاق ، عن جهم بن أيب اجلهم ، فذكره ثنا أبو كريب ، ثنا عبد اهللا ب: إسحاق ، يقول 

قال : قال أبو عبيد . إن للخصومة قحما : ورواه أبو عبيد ، عن عباد بن العوام ، عن ابن إسحاق وزاد فيه ، فقال 
 املهالك: القحم : أبو الزياد 

 باب إقرار الوارث بوارث وثبوت الفراش بالوطء مبلك اليمني
خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا بشر بن موسى ، ثنا احلميدي ، ثنا سفيان ، ثنا أ - ١٦٢٥

اختصم عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعد بن أيب : الزهري ، نا عروة بن الزبري ، أنه مسع عائشة ، تقول 
إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة : صاين فقال يا رسول اهللا إن أخي عتبة أو: وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد 

فرأى رسول اهللا . يا رسول اهللا ، أخي وابن أمة أيب ولد على فراش أيب : وقال عبد بن زمعة . فاقبضه فإنه ابين 
، أخربنا " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجيب منه يا سودة : " صلى اهللا عليه وسلم شبها بعتبة فقال 

ثنا : علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سعيد بن منصور ، ومسدد بن مسرهد ، قاال أبو 
وهذه زيادة حمفوظة " هو أخوك يا عبد : " فقال : زاد مسدد بن مسرهد يف حديثه . سفيان ، فذكر احلديث مبعناه 

هو لك ، هو : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد رواها أيضا يونس بن يزيد ، عن الزهري بإسناده قال 
 يعين فراش أبيه" أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه 

كانت لزمعة جارية يطؤها ، وكان رجل يتبعها يظن هبا ، فمات زمعة : وأما حديث ابن الزبري ، قال  - ١٦٢٦
ن هبا ، فسألت سودة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن واجلارية حبلى فولدت غالما يشبه الرجل الذي كان يظ

ففيه إن ثبت داللة على أنه أحلقه به " أما املرياث فهو له ، وأما أنت فاحتجيب ، فإنه ليس لك بأخ : " ذلك ، فقال 
 إن صح يريد به شبها وإن كان لك أخا حبكم الفراش" ليس لك بأخ : " بالفراش حىت جعل له املرياث ، وقوله 

ما بال رجال يطلبون والئدهم مث يعزلوهنن ، ال تأتيين وليدة : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ١٦٢٧
وأما جواز إقرار املريض لوارثه حبق فقد " يعترف سيدها أنه قد أمل هبا إال أحلقت به ولدها ، فاعتزلوا بعد أو اتركوا 

أحق ما تصدق : قال احلسن : عمر بن عبد العزيز قال البخاري رويناه عن طاوس ، واحلسن ، وروي عن عطاء ، و
 به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرة



 ومينعون املاعون: باب العارية قال اهللا عز وجل 
كل معروف صدقة وكنا نعد املاعون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : " قال عبد اهللا بن مسعود  - ١٦٢٨
 هو منع الفأس والدلو والقدر وحنوها: ويف رواية أخرى عنه يف قوله املاعون قال " والدلو  القدر: وسلم 
 "عارية املتاع : " وعن ابن عباس ، قال  - ١٦٢٩
أخربنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إمساعيل بن  - ١٦٣٠

الدين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لم اخلوالين ، مسع أبا أمامة ، يقول عياش ، ثنا شرحبيل بن مس
، حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن " مقضي ، والعارية مؤداةواملنحة مردودة والزعيم غارم 

عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد  يعقوب ، ثنا أمحد بن عبد اجلبار ، ثنا يونس بن بكري ، عن ابن إسحاق ، حدثين
الرمحن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سار إىل حنني ، فذكر احلديث ، 

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده مائة درع وما يصلحها من : وفيه 
 "بل عارية مضمونة حىت نؤديها عليك : " يا حممد ؟ فقال  أغصبا: فقال . عدهتا 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا سعيد  - ١٦٣١

نيب ثنا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة عن ال: بن عامر ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قاال 
 ، وروينا عن ابن عباس ، وأيب هريرة تضمني العارية" على اليد ما أخذت حىت تؤديه : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

، ورواه عمر بن عبد اجلبار ، عن " ليس على املستعري غري املغل ضمان : " وروينا عن شريح ، أنه قال  - ١٦٣٢
 جده ، مرفوعا ، وعمر بن عبد اجلبار وعبيدة ضعيفانعبيدة بن حسان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن 

من بىن يف أرض : " وروى جابر اجلعفي ، عن القاسم بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن عبد اهللا ، قال  - ١٦٣٣
 وروي يف حديث مرفوع ال يصحباب الغصب" قوم بغري إذهنم ، فله نقضه وإن بىن بإذهنم فله قيمته 

اهللا احلافظ ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، قال أخربنا أبو عبد  - ١٦٣٤
قرأناه على أيب اليمان أن شعيب بن أيب محزة ، أخربه عن الزهري ، حدثين طلحة بن عبد اهللا بن عوف ، أن عبد : 

من ظلم من : "  عليه وسلم يقول مسعت النيب صلى اهللا: الرمحن بن عمرو بن سهل ، أخربه أن سعيد بن زيد ، قال 
" . من اقتطع شربا من األرض : " ورواه عباس بن سهل ، عن سعيد " األرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضني 

وكذلك هو يف رواية أيب صاحل عن أيب هريرة ويف " من أخذ شربا من األرض : " ورواه عروة بن الزبري ، عن سعيد 
 لعن اهللا من غري منار األرض: ويف رواية علي بن أيب طالب " شرب من األرض  من ظلم قيد: " رواية عائشة 

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، ثنا أبو العباس األصم ، ثنا احلسن بن عفان ، ثنا حيىي بن آدم ، ثنا عبد  - ١٦٣٥
من : " اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى: الرحيم ، عن حممد بن إسحاق ، عن حيىي بن عروة ، عن أبيه ، قال 

فاختصم رجالن من بين بياضة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال " أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظامل حق 
وسلم غرس أحدمها خنال يف أرض اآلخر ؛ فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصاحب األرض بأرضه وأمر 

رأيتها وإنه ليضرب يف : فلقد أخربين الذي حدثين قال : قال عروة  :قال . صاحب النخل أن خيرج خنله منها 
وروي أول هذا احلديث عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد .أصوهلا بالفؤوس وإنه لنخل عم حىت أخرجت 

 بن يزيد رضي اهللا عنه
سفيان ، ثنا حممد بن بشار ، أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، نا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يعقوب بن  - ١٦٣٦

مسعت عمارة بن حارثة الضمري ، : ثنا أبو عامر ، ثنا عبد امللك بن حسني ، حدثين عبد الرمحن بن أيب سعيد ، قال 



حيدث عن عمرو بن يثريب الضمري ، قال شهدت خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن ، وكان فيما خطب به قال 
يا رسول اهللا أرأيت لو لقيت : ، فلما مسعه قال ذلك قال " يه إال ما طابت به نفسه وال حيل ألحد من مال أخ: " 

إن لقيتها نعجة حتمل شفرة وزنادا خببت : " غنم ابن عمي فأخذت منه شاة فاجتزرهتا فعلي يف ذلك شيء ؟ قال 
 كذا قاله عبد امللك بن حسني" اجلميش ، فال متسها 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن : احلافظ ، يف آخرين ، قالوا وقد أخربنا أبو عبد اهللا  - ١٦٣٧
سليمان ، ثنا عبد اهللا بن وهب ، أخربين سليمان بن بالل ، حدثين سهيل وهو ابن أيب صاحل ، عن عبد الرمحن بن 

ن يأخذ عصا أخيه بغري ال حيل المرئ أ: " سعد ، عن أيب محيد الساعدي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
عبد الرمحن بن سعد هو ابن أيب سعيد سعد بن مالك " طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم اهللا مال املسلم على املسلم 

وقد ذكرنا يف غري هذا املوضع حترمي أمثان . احلديث عندي حديث سهيل : وكان علي بن املديين يقول . اخلدري 
 اخلمر

أن عمر بن اخلطاب : يينة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن من ، مسع ابن عباس والذي رواه سفيان بن ع - ١٦٣٨
عوميل لنا بالعراق خلط يف يفء املسلمني أمثان اخلمر وأمثان اخلنازير أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قال 

: ؟ قال سفيان " كلوا أمثاهنالعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم أن يأكلوها فجملوها فباعوها وأ: " وسلم قال 
ال تأخذوا يف جزيتهم اخلمر واخلنازير ، ولكن خلوا بينهم وبني بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أمثاهنا يف جزيتهم : يقول 

وهذا منقطع واإلذن يف التخلية بينهم وبني بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، واهللا أعلم ، وحنن نقول . 
 تهمبذلك يف ختلي
 باب الشفعة

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، إمالء ، ثنا أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ،  - ١٦٣٩
ثنا أمحد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال 

عليه وسلم الشفعة يف كل ما مل يقسم ، فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال  إمنا جعل رسول اهللا صلى اهللا: " 
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة يف كل ما مل : ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، وقال " شفعة 
 يقسم

اهللا بن حممد األزدي ، ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ، نا عبد - ١٦٤٠
قضى رسول اهللا صلى : " إسحاق بن إبراهيم ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال 

ال حيل له أن يبيع حىت يستأمر شريكه ، ويف رواية : اهللا عليه وسلم بالشفعة يف كل شرك مل يقسم ربعة أو حائط 
ورواه إمساعيل ابن علية " فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ومل يؤذنه فهو أحق بهحىت يؤذن شريكه ، : بعضهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو علي . فإن باع فهو أحق بالثمن : ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال يف آخره 
 احلافظ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا إمساعيل ابن علية ، فذكره

ثنا أبو العباس هو األصم ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين ، قالوا  - ١٦٤١
: " سعيد بن سامل ، أنا ابن جريج ، عن أيب الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

 "شفعة الشفعة فيما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال 
وال شفعة يف : " وروينا هذا املذهب عن عمر بن اخلطاب ، وعن عثمان بن عفان ، وزاد عثمان ، فقال  - ١٦٤٢

 "بئر وال فحل خنل 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا  - ١٦٤٣
وضع املسور بن : مسعت عمرو بن الشريد ، يقول : قال إبراهيم بن ميسرة : ، قال علي بن املديين ، ثنا سفيان 

: خمرمة يده على منكيب هذا أو هذا ، فانطلقت معه حىت أتينا سعدا فجلسنا إليه ، فجاء أبو رافع ، فقال للمسور 
أربعمائة دينار إما مقطعة وإما  واهللا ال أزيدك على: أال تأمر هذا أن يشتري مين بييت الذي من داره ؟ فقال له سعد 

سبحان اهللا لقد منعتهما من مخسمائة نقدا ولوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال أبو رافع . منجمة 
قصة أيب رافع تدل على أن املراد باخلرب استحقاق اجلار عرض ما يباع : قلت " اجلار أحق بسقبه ما بعتك : " يقول 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى باجلوار : وأما حديث احلسن ، عن مسرة  - ١٦٤٤هللا أعلميف جواره ، وا
محل اخلرب األول على اجلار الذي مل : فقد ، قال الشافعي رضي اهللا عنه " جار الدار أحق بالدار من غريه : " ، وقال 

 ذا اخلرب إن ثبت وصلهيقاسم دون اجلار املقاسم بدليل حديث أيب سلمة ، عن جابر كذلك ه
: وأما حديث عبد امللك بن أيب سليمان ، عن عطاء ، عن جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ١٦٤٥

فهذا حديث أنكره على عبد امللك شعبة بن " اجلار أحق بشفعة أخيه ينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا " 
لو روى عبد امللك بن أيب : ، وأمحد بن حنبل وسائر احلفاظ ، حىت قال شعبة احلجاج ، وحيىي بن سعيد القطان 

 وهذا ألن الصحيح عن جابر ما احتج به: قلت . سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه 
 : "وحديث أيب محزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أيب مليكة ، عن ابن عباس ، مرفوعا  - ١٦٤٦

وإمنا رواه شعبة وغريه ، عن عبد العزيز مرسال دون . ال يثبت موصوال " الشريك شفيع والشفعة يف كل شيء 
عن أيب محزة ، عن حممد بن عبيد اهللا العرزمي ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعا : ذكر ابن عباس فيه ، وقيل 

ضعيف تفرد به نائل "  شفعة للنصراين ال: " وروي من وجه آخر وهو أيضا ضعيف وحديث . والعرزمي متروك 
ينفرد به حممد بن احلارث البصري ، عن ابن البيلماين ، عن أبيه ، عن " الشفعة كحل العقال : " بن جنيح وحديث 

 ابن عمر رضي اهللا عنه مرفوعا ، وبألفاظ أخر كلها منكرة
 باب القراض

الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا حيىي بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن  - ١٦٤٧
خرج عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا عمر بن اخلطاب يف جيش إىل : بكري ، ثنا مالك ، عن زيد بنأسلم ، عن أبيه ، أنه قال 

ما لو أقدر لك: " العراق ، فلما قفال مرا على أيب موسى األشعري ، فرحب هبما وسهل وهو أمري البصرة ، فقال 
عز وجل أريد أن أبعث به إىل أمري املؤمنني  بلى هاهنا مال من مال اهللا: " ، مث قال " على أمر أنفعكما به لفعلت 

فأسلفكماه فتبتايعان به متاعا من متاع العراق فتبيعانه باملدينة فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمنني ويكون لكما الربح 
رفعا ذلك  أن خذ منهما املال ، فلما قدما املدينة باعا ورحبا ، فلما: وددنا ذلك ففعل ، فكتب إىل عمر : ، فقاال " 

ابنا أمري املؤمنني فأسلفكما ؟ أديا املال : فقال عمر . ال : أكل اجليش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقاال : إىل عمر قال 
ال ينبغي لك يا أمري املؤمنني هذا ، لو هلك املال أو نقص : فأما عبد اهللا فسكت ، وأما عبيد اهللا ، فقال . ورحبه 

يا أمري : بد اهللا ، وراجعه عبيد اهللا ، فقال رجل من جلساء عمر بن اخلطاب فسكت ع. أدياه : قال . لضمناه 
فأخذ عمر املال ونصف رحبه وأخذ عبد اهللا وعبيد اهللا . قد جعلته قراضا : املؤمنني ، لو جعلته قراضا ؟ ، قال 

 نصف ربح املال
أنه عمل : " ب ، عن أبيه ، عن جده حدثنا مالك ، عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقو: وبإسناده ، قال  - ١٦٤٨

 "يف مال لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما 



 باب املضارب خيالف مبا فيه زيادة لصاحبه
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا  - ١٦٤٩

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه دينارا : " ون عن عروة البارقي سفيان ، عن شبيب بن غرقدة مسع قومه حيدث
ليشتري له شاة أضحية ، فاشترى به شاتني فباع إحدامها بدينار وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بشاة ودينار فدعا 

انقطاع ، وكان  يف هذا احلديث" النيب صلى اهللا عليه وسلم بالربكة يف بيعه ، فكان لو اشترى التراب لربح فيه
مسعت عروة ، وهو وهم منه ؛ مل يسمعه شبيب من : مسعت شبيبا ، يقول : احلسن بن عمارة يرويه ويقول فيه 

 ورواه سعيد بن زيد ، وليس بالقوي ، عن الزبري بن اخلريت ، عن أيب لبيد ، عن عروة. عروة 
ثنا : متتام ، ثنا قبيصة ، وأبو حذيفة ، قاال وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد ، ثنا  - ١٦٥٠

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث معه : " حدثين أبو حصني ، عن شيخ ، عن حكيم بن حزام : سفيان ، قال 
بدينار يشتري له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إىل النيب 

وهذا أيضا منقطع ، "  عليه وسلم ، فتصدق به النيب صلى اهللا عليه وسلم ودعا له أن يبارك له يف جتارته صلى اهللا
 واهللا أعلم
هو ضامن : " أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال ابن عمر : وروينا عن ابن عمر  - ١٦٥١

إن اشترى : يف القدمي يذهب إىل هذا مث رجع وقال  وكان الشافعي رضي اهللا عنه" وإن ربح فالربح لصاحب املال 
. شيئا بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه يف ذمته ، مث نقد الثمن من املال ، فالشراء له والربح له وهو ضامن للمال 
ب وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول املزين حديث عمر بن اخلطاب مع ابنيه بأنه سأهلما لربه الواج

 عليهما أن جيعاله كله للمسلمني فلم جييباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيبأنفسهما ، واهللا أعلم
 باب املساقاة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إمالء ، نا أبو املثىن ، ثنا مسدد ، ثنا حيىي ، عن عبيد  - ١٦٥٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامل خيرب على شطر ما خيرج منها من مثر  أن: " اهللا ، حدثين نافع ، عن عبد اهللا 

 "أو زرع 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ورواه حممد بن إسحاق بن يسار ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر  - ١٦٥٣

 "وسلم ساقى يهود خيرب على تلك األموال على الشطر 
ان ، ثنا أمحد بن عبيد الصفار ، ثنا إمساعيل بن إسحاق ، ثنا أمحد بن يونس وأخربنا علي بن أمحد بن عبد - ١٦٥٤

أن النيب صلى : " ، ثنا املعاىف ، ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن مقسم أيب القاسم ، عن ابن عباس 
الذهب والفضة ، قال له اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب واشترط عليهم أن األرض له وكل صفراء وبيضاء ، يعين 

فزعم أنه أعطاهم . حنن أعلم باألرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها : أهل خيرب 
على ذلك ، فلما كان حني يصرم النخل بعث إليهم ابن رواحة حيرز النخل وهو الذي يدعوه أهل املدينة اخلرص ، 

فأنا آخذ النخل وأعطيكم نصف الذي قلت ؟ : قال . كثرت يا ابن رواحة أ: فقالوا . يف ذا كذا وكذا : فقال 
فإن أرضعن : باب اإلجارة قال اهللا تعاىل "هذا احلق وبه قامت السماء واألرض رضينا أن نأخذه بالذي قلت : قالوا 

 قالت إحدامها يا أبت استأجره إن خري من استأجرت القوي األمني: لكم فآتوهن أجورهن وقال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو قتيبة سلمة بن الفضل اآلدمي مبكة ، ثنا احلسن بن علي بن شبيب  - ١٦٥٥

املعمري ، ثنا يوسف بن حممد بن سابق ، ثنا حيىي بن سليم ، عن إمساعيل بن أمية ، عن سعيد املقربي ، عن أيب 



ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن : اهللا عز وجل قال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 
رجل أعطى يب مث غدر ، ورجل باع حرا فأكل مثنه ، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل : كنت خصمه خصمته 

 "يوفه 
 أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بالل ، ثنا حممد بن حيىي ، ثنا سويد األنباري ، ثنا حممد بن - ١٦٥٦

أعط األجري أجره قبل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمار املؤذن ، عن املقربي ، عن أيب هريرة ، قال 
 "أن جيف عرقه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى : " وروينا يف حديث محاد ، عن إبراهيم ، عن أيب سعيد اخلدري  - ١٦٥٧
عن ابن : عنه ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن أيب هريرة وقيل : وقيل " عن استئجار األجري حىت يتبني له أجره

 مسعود ، وليس مبحفوظ
أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه ، وأعلمه أجره : " وروي من وجه آخر عن أيب هريرة ، مرفوعا  - ١٦٥٨

 وأما احلديث الذي. وإسناده ضعيف " وهو يف عمله 
احلافظ ، ثنا عمرو بن حممد بن منصور ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا عمرو  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٦٥٩

نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت : " بن مرزوق ، نا سليم بن حيان ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أنه كان يقول 
هبم إذا ساروا ، فاحلمد  أجريا البن عفان ، وابنة غزوان على طعام بطين وعقبة رجلي أحطب هلم إذا نزلوا ، وأحدو

فليس فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علم به فأقرهم عليه ، وحيتمل . هللا الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما 
والذي روي ، إن صح ، من . أن يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي ال على وجه التعاقد ، واهللا أعلم 

 "مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر األمر مبعرفة األجر أوىل 
وأما تضمني األجراء فروينا عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن علي رضي اهللا عنه ، أنه كان يضمن  - ١٦٦٠

ورواه أيضا خالس ، عن علي وليس . وهو عن علي منقطع " ال يصلح الناس إال ذلك : " الصباغ والصائغ وقال 
 وهو مذهب شريح. بالقوي 
أميا رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا احلليفة فقد وجب كراؤه وال : " وروينا عن عمر ، أنه قال  - ١٦٦١

وفيه ما دل على أن الكراء حالل إذا مل . وإمنا أراد املكتري ال ضمان عليه فيما اكترى إال أن يتعدى . ضمان عليه 
 "يشترط أجال 
 باب املزارعة

يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد بن الصباح  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن - ١٦٦٢
هنى رسول اهللا : " حدث عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : الزعفراين ، ثنا سفيان بن عيينة ، قال 

 "صلى اهللا عليه وسلم عن املخابرة 
كنا خنابر وال نرى بذلك : " عبد اهللا بن عمر ، يقول  مسع عمرو: وهبذا اإلسناد حدثنا سفيان ، قال  - ١٦٦٣

 "بأسا حىت زعم رافع بن خديج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن ذلك فتركناه 
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد الزعفراين ، ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا  - ١٦٦٤

، ثنا الليث ، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، وإسحاق بن عبد اهللا ، عن حنظلة بن أمحد بن عيسى ثنا ابن وهب 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كراء األرض : " قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء األرض ؟ فقال 

ها بالذهب والورق ال بأس بكرائ: " فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : قال " ببعض ما خيرج منها 



ورواه غريه عن الليث ، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال  - ١٦٦٥"
حدثين عماي ، أهنم كانوا يكرون األرض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على األربعاء أو شيء : 

كيف هي بالدينار والدرهم : فقلت لرافع " عليه وسلم عن ذلك يستثنيه صاحب األرض فنهانا رسول اهللا صلى اهللا 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا : ليس هبا بأس بالدينار والدرهم : ؟ فقال رافع 

ذكر عميه ،  ورواه األوزاعي ، عن ربيعة مبعناه دون. حسن بن سفيان ، ثنا حممد بن رمح ، أنا الليث ، فذكره 
فأما شيء معلوم مضمون . على املاذيانات وأقبال اجلداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا : وزاد فقال 
 فال بأس به
من كانت : " ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٦٦٦

فيشبه أن يكون املراد بالطعام " يكار هبا بالثلث وال بالربع وال طعام مسمى له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه وال 
 وذلك بني يف رواية حنظلة. املسمى من تلك األرض 

ورواه جابر بن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو بكر  - ١٦٦٧
ن ، ثنا عبيد اهللا بن موسى ، أنا األوزاعي ، ح وأخربنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن إسحاق ، ثنا حممد بن سليما

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أبو جعفر حممد بن عوف بن سفيان الطائي ، : حممد بن يوسف السوسي ، قاال 
رجال فضول أراضني ، وكانوا كانت ل: ثنا أبو املغرية ، ثنا األوزاعي ، ثنا عطاء ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال 

من كانت له فضل أرض ، : " يؤاجروهنا علىً الثلث والربع والنصف ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وذهب مجاعة إىل جواز استكرائها بثلث ما خيرج منها ، " فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أىب فليمسك أرضه 

حبديث ابن عمر وغريه يف معاملة صلى اهللا عليه وسلم أهل خيرب على والربع ، وجزء معلوم مشاع ، واحتجوا 
. شطر ما خيرج منها من مثر وزرع وأن النهي يف حديث رافع وغريه ملا كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة 
فإذا  واستعمل الشافعي رضي اهللا عنه األحاديث كلها فلم جيوز املزارعة ببعض ما خيرج منها إذا كانت منفردة ،

أجزنا ما أجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم ورددنا ما رد ، وفرقنا بفرقه : كانت بني ظهراين النخل أجازها ، وقال 
 صلى اهللا عليه وسلم بينهما ، وباهللا التوفيق

من زرع : " وأما حديث أيب إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٦٦٨
احلديث منقطع ألنه مل يلق عطاء رافعا : قال الشافعي " قوم بغري إذهنم فليس له من الزرع شيء وله نفقته  يف أرض

قال أبو أمحد . مل يسمع عطاء من رافع : وهذا حديث قد ضعفه البخاري وضعفه موسى بن هارون وقال : قلت . 
ن عطاء ، إمنا روي عنه عن عبد العزيز بن مل يسمع عطاء ، من رافع ومل يسمعه أبو إسحاق ع: بن عدي احلافظ 
أخربنا  - ١٦٦٩وروي من أوجه أخر كلها ضعيف ، وفقهاء األمصار على خالف ذلك: قلت . رفيع ، عن عطاء 

أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا أبان بن 
: ثنا قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل خنال ألم مبشر ، امرأة من األنصار ، فقال يزيد العطار ، 

ال يغرس مسلم غرسا فأكل منه إنسان أو طري أو دابة : " فقال . مسلم : فقلت " من غرس هذا مسلم أو كافر ؟ " 
 "إال كان له صدقة 
 باب إحياء املوات

 احلافظ ، ثنا أبو الفضل حممد بن إبراهيم اهلامشي ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا - ١٦٧٠
سعيد ، ثنا حممد بن خالد ، ثنا الليث بن سعد أبو احلارث ، حدثين عبيد اهللا بن أيب جعفر ، عن حممد بن عبد 



من عمر أرضا ليست ألحد فهو : " ل الرمحن ، عن عروة ، عن عائشة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قا
 قضى بذلك عمر بن اخلطاب يف خالفته: قال عروة " أحق هبا 
ورواه أيوب السختياين ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد ، عن النيب صلى اهللا عليه  - ١٦٧١

لي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، أخربنا أبو ع" من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظامل حق : " وسلم قال 
 ، ثنا أبو داود ،ثنا حممد بن املثىن ، ثنا عبد الوهاب ، ثنا أيوب ، فذكره

من أحاط على شيء فهو : " ورواه احلسن ، عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٦٧٢
يف غري حق مسلم : " ظ حديث سعيد ، وزاد ، ورواه أيضا عمرو بن عوف على لف" أحق به وليس لعرق ظامل حق 

" 
من سبق إىل ماء مل يسبقه إليه مسلم فهو : " ويف حديث أمسر بن مضرس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٦٧٣

 "له 
من أحيا : " ويف حديث ابن طاوس ، وليث عن طاوس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال قال  - ١٦٧٤

وهي لكم مين : " ويف رواية أخرى " فله رقبتها وعادي األرض هللا ولرسوله ، مث لكم بعدي شيئا من موتان األرض 
" 

 باب إقطاع املوات
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األنصار : " روينا يف احلديث الثابت عن أنس بن مالك ، قال  - ١٦٧٥

 "أقطعه أرضا حبضرموت : "  عليه وسلم وعن وائل بن حجر ، أن النيب صلى اهللا - ١٦٧٦"ليقطع هلم البحرين 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا حسني  - ١٦٧٧

أن رسول اهللا صلى : بن حممد ، ثنا أبو أويس ، حدثين كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده 
أقطع بالل بن احلارث املزين معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ، ومل : " م اهللا عليه وسل

هذا ما أعطى حممد رسول اهللا " بسم اهللا الرمحن الرحيم : " وكتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم . يعطه حق مسلم 
ا وغوريها حيث يصلح الزرع من قدس ومل صلى اهللا عليه وسلم بالل بن احلارث ، أعطاه معادن القبلية جلسيه

حدثنا أبو أويس ، عن ثور بن زيد ، موىل بين الديل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، : وبإسناده " يعطه حق مسلم 
 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله

فراء ، نا جعفر بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا أبو أمحد ال - ١٦٧٨
وإن أبا بكر أقطع ، وإن " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقطع الزبري : " عون ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه 

 عمر أقطع الناس العقيق
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أقطع الناس : وروينا يف حديث حيىي بن جعدة ، قال  - ١٦٧٩

نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه :ه حي من بين زهرة يقال هلم بنو عبد بن زهرة الدور فقال ل
أخربنا أبو زكريا ، ثنا أبو العباس " فلم ابتعثين اهللا إذا ؟ إن اهللا ال يقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيهم حقه : " وسلم 

 عمرو بن دينار ، عن حيىي بن جعدة ، فذكره مرسال أنا ابن عيينة ، عن: األصم ، أنا الربيع ، قال الشافعي 
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل الصفار ، ثنا أمحد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، نا معمر ،  - ١٦٨٠

قطع النيب صلى اهللا عليه وسلم العقيق رجال : " عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن رجل ، من أهل املدينة ، قال 
 "، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائره واحدا 



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقطعه العقيق أمجع ، فلما كان عمر قال : " وروينا عن بالل بن احلارث  - ١٦٨١
ويف رواية أخرى " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يقطعك لتحجره عن الناس ، مل يقطعك إال لتعمل : لبالل 
 ذ منه ما عجز عن عمارته فقسم بني املسلمنيفأخ

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقطع : " ويف حديث سربة بن عبد العزيز بن الربيع ، عن أبيه ، عن جده  - ١٦٨٢
 "بين رفاعة ذا املروة ، فمنهم من باع ومنهم من أمسك 

 باب ما ال جيوز إقطاعه من املعادن الظاهرة
ن بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد ، ثنا عبيد بن شريك ، ثنا نعيم يعين ابن محاد ، ثنا حممد أخربنا أبو احلس - ١٦٨٣

أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا : بن حيىي بن قيس املأريب ،ح وأخربنا أبو علي الروذباري واللفظ له ، قال 
حدثين أيب ، عن : د بن حيىي بن قيس ، حدثهم قتيبة بن سعيد ، وحممد بن املتوكل العسقالين املعىن واحد أن حمم

مثامة بن شراحيل ، عن مسي بن قيس ، عن مشري ، قال ابن املتوكل ابن عبد املدان ، عن أبيض بن محال ، أنه وفد 
الذي مبأرب ، فقطعه له ، فلما أن وىل قال رجل : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستقطعه امللح قال ابن املتوكل 

وسأله عما حيمى من األراك ؟ : قال . فانتزع منه : قال : أتدري ما قطعت له ؟ إمنا قطعت له املاء العد : لس من اجمل
 "أخفاف اإلبل : " وقال ابن املتوكل " ما مل تنله خفاف : " قال 

لؤلؤي ، ثنا وأخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا علي بن اجلعد ال - ١٦٨٤
حدثنا مسدد ، ثنا عيسى بن : حريز بن عثمان ، عن حبان بن زيد الشرعيب ، عن رجل ، من قرن ، قال أبو داود 

يونس ، ثنا حريز بن عثمان ، نا أبو خداش وهو حبان بن زيد الشرعيب وهذا لفظ مسدد أنه مسع رجال ، من 
غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثا أمسعه : ل املهاجرين من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا

 "املسلمون شركاء يف ثالث املاء والكأل والنار : " يقول 
كنا يف زمن املغرية بن شعبة من سبق إىل مكان يف السوق ، فهو أحق به : " وروينا عن أيب يعفور ، قال  - ١٦٨٥

ربي ، نا حيىي بن منصور القاضي ، ثنا أبو بكر اجلارودي ، ثنا حممد ، أخربناه أبو صاحل بن أيب طاهر العن" إىل الليل 
وروي فيه عن أمري املؤمنني علي كرم اهللا . بن الصباح اجلرجرائي ، ناسفيان بن عيينة ، عن ابن يعفور ، فذكره 

 وجهه
م الرجل الرجل ال يقي: " ويف احلديث الصحيح عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٦٨٦

 "من جملسه مث جيلس فيه 
 باب احلمى
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا أمحد بن إبراهيم ، ثنا  - ١٦٨٧

، حيىي بن بكري ، ثنا الليث بن سعد ، حدثين موسى بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة 
 "ال محى إال هللا ولرسوله : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، قال 

وبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محى النقيع وأن عمر محى الشرف والربذة : " قال ابن شهاب  - ١٦٨٨
وقد كان لعمر بن اخلطاب محى بلغين أنه كان حيميه :  قال الزهري: ، ورواه معمر ، عن الزهري وقال يف آخره " 

 إلبل الصدقة
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم محى النقيع خليل : " ويف حديث العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر  - ١٦٨٩

بكري ، ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو زكريا العنربي ، ثنا حممد بن إبراهيم ، ثنا ابن  - ١٦٩٠"املسلمني 



يا : " أن عمر بن اخلطاب ، استعمل موىل له يدعى هنيا على احلمى ، فقال : مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه 
هين اضمم جناحك عن املسلمني ، واتق دعوة املظلوم فإن دعوة املظلوم مستجابة وأدخل رب الصرمية والغنيمة ، 

إن هتلك ماشيتهما يرجعان إىل خنل وزرع ، وإن رب الغنيمة ورب  وإياك ونعم ابن عفان ، ونعم ابن عوف ، فإهنما
يا أمري املؤمنني ، يا أمري املؤمنني ، أفتاركهم أنا ال أبا لك ؟ فاملاء : فيقول . الصرمية إن هتلك ماشيتهما يأتيين ببنيه 

هم قاتلوا عليها يف اجلاهلية والكأل أيسر علي من الذهب والورق ، وامي اهللا إهنم لريون أين قد ظلمتهم إهنا لبالد
وأسلموا عليها يف اإلسالم ، والذي نفسي بيده لوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهللا ما محيت عليهم من بالدهم 

 "شربا 
 باب يف فضل املاء

مد بن أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الفقيه الشريازي ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا حم - ١٦٩١
عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب : قرأت على مالك : ثنا حيىي بن حيىي ، قال : نصر ، وجعفر بن حممد ، قاال 

ويف احلديث الصحيح ، " ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 
ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وهلم عذاب : " صلى اهللا عليه وسلم عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، عن النيب 

اليوم أمنعك فضلي كما منعت : ورجل منع فضل ماء فإن اهللا سبحانه يقول : " فذكر احلديث ، وقال فيه " أليم 
 عليه ويف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا - ١٦٩٢"فضل ما مل تعمل يداك 

 "من منع فضل املاء ليمنع به الكأل منعه اهللا فضل رمحته يوم القيامة : " وسلم 
وقد حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، ثنا أبو األزهر ، من  - ١٦٩٣

أن رسول اهللا صلى اهللا : " عائشة أصله ، ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان الثوري ، عن أيب الرجال ، عن عمرة ، عن 
ورواه اجلماعة عن الثوري ، ومالك ، عن . هكذا أتى به أبو األزهر موصوال " عليه وسلم هنى أن مينع نقع البئر 

أيب الرجال مرسال ، وإمنا يعرف موصوال من حديث عبد الرمحن بن أيب الرجال ، عن أبيه موصوال ، ومن حديث 
 عن أيب الرجال موصوال ، ومن حديث حارثة بن حممد ، عن عمرة موصوال حممد بن إسحاق بن يسار ،

 باب الترتيب يف السقي
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا بشر بن  - ١٦٩٤

ة بن الزبري ، أن عبد اهللا بن الزبري مسعت ابن شهاب ، حيدث عن عرو: عمر الزهراين ، عن الليث بن سعد ، قال 
،حدثه أن رجال من األنصار خاصم الزبري عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شراج احلرة اليت يسقون هبا 

فأىب عليه فاختصما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا . سرح املاء مير : فقال األنصاري . النخل 
يا رسول اهللا إن كان : فغضب األنصاري ؛ فقال " اسق يا زبري مث أرسل املاء إىل جارك : " سلم صلى اهللا عليه و

" . يا زبري اسق مث احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر : " ابن عمتك فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
 يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم إىل واهللا إين ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلك فال وربك ال: فقال الزبري 

فاستوىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزبري : قوله ويسلموا تسليما ورواه معمر ، عن الزهري وقال يف احلديث 
حقه يف صريح احلكم حني أحفظه األنصاري وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان هلما فيه سعة ويف رواية ابن 

 فقدرت األنصار ذلك فكان إىل الكعبني: ي ، قال جريج ، عن الزهر
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى يف السيل : " ويف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده  - ١٦٩٥

ورواه أيضا إسحاق بن حيىي ، عن عبادة " املهزور أن ميسك حىت يبلغ إىل الكعبني ، مث يرسل األعلى على األسفل 



اه أيضا ثعلبة بن أيب مالكباب القوم خيتلفون يف سعة الطريق امليتاء إىل ما أحيوه ويف حرم الشجر بن الصامت ، ورو
 والبئر

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى  - ١٦٩٦
مسعت أبا هريرة ، : ريت ، حيدث عن عكرمة ، قال مسعت الزبري بن اخل: بن إمساعيل ، ثنا جرير بن حازم ، قال 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن اجلار يضع جذوعه أو خشبه يف حائط جاره إن شاء وإن أىب : " يقول 
 "، ومسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى إن تنازع الناس يف طرقهم جعلت سبعة أذرع 

اختصم رجالن يف خنلة ، فقطع النيب صلى اهللا عليه : " د يف حرمي النخلة قال وروينا يف حديث أيب سعي - ١٦٩٧
 سبعة أذرع: ويف رواية أيب طوالة " وسلم جريدة من جريدها فذرعها فوجدها مخسة أذرع فجعلها حرميها 

ن اإلبل حرمي البئر أربعون ذراعا من حواليها كلها ألعطا: " وروي عن أيب هريرة ، مرفوعا وموقوفا  - ١٦٩٨
 "والغنم 
أن حرمي البئر البدء مخسة وعشرون ذراعا وحرمي العادية مخسون : " وروى الزهري ، عن ابن املسيب  - ١٦٩٩

. حرمي العيون مخسمائة ذراع : ومسعت الناس يقولون : قال الزهري " . ذراعا ، وحرمي بئر الزرع ثالمثائة ذراع 
وروي عن أيب قالبة أن النيب صلى  - ١٧٠٠لنيب صلى اهللا عليه وسلمحرمي العادية والبدء مرفوعا إىل ا: وروي 

 "وذلك أن حيفر الرجل إىل جنب الرجل ليذهب مبائه " ال تضاروا يف احلفر : " اهللا عليه وسلم قال 
 باب الوقف
م ، ثنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، ثنا أمحد بن الوليد الفحا - ١٧٠١

يا رسول اهللا إين : أن عمر ، أصاب أرضا خبيرب فقال : الوهاب بن عطاء ، نا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر 
إن شئت تصدقت : " أصبت أرضا واهللا ما أصبت ماال قط هو أنفس عندي منها ، فما تأمرين يا رسول اهللا ؟ قال 

تباع وال توهب وال تورث ، تصدق هبا على الفقراء ولذوي فجعلها عمر صدقة ال : قال " هبا وحبست أصلها 
والضيف ، وال جناح على من وليها أن يأكل : وأحسبه قال : قال ابن عون . القرىب ، ويف سبيل اهللا ، ويف الرقاب 

: ل فذكرته حملمد بن سريين ؟ فقا: ورواه غريه ، عن ابن عون وزاد فيه . باملعروف ويطعمه صديقا غري متمول فيه 
 غري متأثل ماال

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، ثنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ، ثنا حممد بن الربيع بن بالل ، ثنا  - ١٧٠٢
ثنا ابن وهب ، أخربين إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن املطلب ، : حرملة بن حيىي ، وأمحد بن أيب بكر ، قاال 

عن ابن عمر ، أن عمر ، استشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أن يتصدق  عن حيىي بن سعيد ، عن نافع ،
 ١٧٠٣"تصدق بثمره واحبس أصله ال يباع وال يورث : " مباله الذي بثمغ ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى : ورواه صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر يف قضية عمر يف مثغ قال  -
ويف حديث العمرى ، عن نافع ، . فتصدق به عمر " تصدق بأصله ال يباع وال يوهب وال يورث ولكن ينفق مثره " 

يا رسول اهللا : أن عمر ملك مائة سهم من خيرب اشتراها فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : عن ابن عمر 
" حبس األصل وسبل الثمرة : " أتقرب به إىل اهللا عز وجل ، فقال  إين أصبت ماال مل أصب مثله قط وأردت أن

أخربناه أبو زكريا ، ثنا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا سفيان ، عن عبد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن 
والزبري ، وزيد  عمر ، فذكره وروينا يف التحبيس عن مجاعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد

 بن ثابت ، وابن عمر ، وحكيم بن حزام ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك وغريهم رضي اهللا عنهم



أما : " وروينا عن أيب هريرة ، يف بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب على الصدقة ، فقال  - ١٧٠٤
 "وأعتده يف سبيل اهللا  : "ويف رواية أخرى " خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده 

تصدقت مباهلا على بين هاشم ، وبين : " وروينا عن فاطمة بنت رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم أهنا  - ١٧٠٥
 "املطلب 
مداره على ابن هليعة ، وهو ضعيف ال حيتج " ال حبس عن فرائض اهللا : " وحديث ابن عباس مرفوعا  - ١٧٠٦

 ب اهلبة واهلديةبه ، وإمنا يعرف من قول شرحيبا
أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا إبراهيم بن عبد اهللا العبسي ، نا  - ١٧٠٧

لو أهدي إيل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وكيع ، عن األعمش ، عن أيب حازم ، عن أيب هريرة ، قال 
 "جبت ذراع لقبلت ، ولو دعيت إىل كراع أل

يا نساء املسلمات ال حتقرن جارة لو : " وروينا عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٧٠٨
 "فرسن شاة 
 "هتادوا حتابوا : " ويف حديث موسى بن وردان عن أيب هريرة ، مرفوعا  - ١٧٠٩

 باب شرط القبض يف اهلبة
زكي ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق امل - ١٧١٠

احلكم ، نا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغريمها من أهل العلم أن ابن شهاب ، أخربهم عن 
جدادعشرين  إن أبا بكر الصديق حنلها: عروة بن الزبري ، عن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت 

واهللا ما من الناس أحد أحب إيل غىن بعدي منك وال أعز علي : " فلما حضرته الوفاة قال . وسقا من مال بالغابة 
فقرا بعدي منك وإين كنت حنلتك من مايل جداد عشرين وسقا ، فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإمنا 

يا أبت واهللا لو كان كذا : على كتاب اهللا عز وجل ، فقالت  هو مال الوارث وإمنا هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه
 "ذو بطن بنت خارجة أراها جارية : وكذا لتركته ، إمنا هي أمساء فمن األخرى ؟ قال أبو بكر 

، " اإلحنال مرياث ما مل يقبض : " وروينا عن أيب موسى األشعري ، عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ١٧١١
 ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وابن عمروروينا عن عثمان ، 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أبو حيىي زكريا بن حيىي بن أسد ، ثنا  - ١٧١٢
ما بال أقوام : " سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرمحن بن عبد القاري ، أن عمر بن اخلطاب ، قال 

كنت حنلته ولدي ، ال حنلة لك : هم حنال فإذا مات ابن أحدهم قال مايل يف يدي ، وإذا مات هو قال ينحلون أوالد
فشكي : وبإسناده عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، قال " إال حنلة حيوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه 

 ذلك إىل عثمان فرأى أن الوالد حيوز لولده إذا كانوا صغارا
أنه ورث مواريث فتصدق هبا قبل أن تقسم فأجيزت : " وروينا يف هبة املشاع عن حسني بن علي  - ١٧١٣

فقضاين : أنه كان له على النيب صلى اهللا عليه وسلم دين قال : " ويف احلديث الصحيح عن جابر  - ١٧١٤"
 "وزادين 
هبذا ؟ فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا شأنكم : ويف حديث البهزي يف احلمار العقري ، فقال  - ١٧١٥

 "أبا بكر فقسمه بني الرفاق 
 باب العمرى والرقىب



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا  - ١٧١٦
نا أمحد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك بن مالك ، وأخربنا أبو أمحد املهرجاين ، نا أبو بكر بن جعفر املزكي ، ث

أنس ، عن ابن شهاب ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن جابر بن عبد اهللا ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أميا رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإهنا للذي يعطاها ال ترجع إىل الذي أعطاها ألنه أعطى عطاء وقعت فيه : " قال 
ذهب الشافعي يف القدمي إىل ظاهر هذا احلديث وأن العمرى إمنا تكون ملن أعمرها إذا أعمرها : قلت " ملواريث ا

مل تكن له وال : مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها املعمر وحده فقال يف موضع من الكتاب القدمي 
مث . املعمر وحده رجع عندنا إىل من يعطيه كمذهب مالك ومن أعطى ما ميلكه : وقال يف موضع آخر منه .لعقبه 

ولعله . ولعقبه ، وهي له يف حياته ولورثته إذا مات : ذكر يف كتاب اختالفه ومالك أن العمرى جائزة وإن مل يقل 
وألنه أعطى عطاء " وقف على اختالف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله 

من أعمر عمرى فهي له : " من قوله أيب سلمة ، وخالفهم األوزاعي يف لفظ احلديث فرواه " فيه مواريث  وقعت
وكذلك رواه حيىي بن حيىي ، عن الليث ، عن الزهري ، ويف رواية حيىي بن أيب " . ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه 

 وسلم قضى يف العمرى أنه ملن وهبت لهأن رسول اهللا صلى اهللا عليه : كثري ، عن أيب سلمة ، عن جابر 
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، نا أبو األحرز حممد بن عمر بن مجيل األزدي ، ثنا أبو بكر  - ١٧١٧

ثنا أيوب السختياين ، عن أيب الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا ، : بن أيب خيثمة ، ثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، قال 
أمسكوا أموالكم ال : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : كانت األنصار يعمرون املهاجرين قال : قال 

. وكذلك رواه هشام الدستوائي ومجاعة ، عن أيب الزبري " تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فإنه لورثته إذا مات 
، عن أيب هريرة ، وحجر بن قيس املدري ،  وهو ظاهر رواية عطاء ، وطارق املكي ، عن جابر ، وبشري بن هنيك

 عن زيد بن ثابت
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أمحد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ،  - ١٧١٨

وها شيئا ال تعمر: " عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد اهللا ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وروينا يف حديث زيد بن ثابت عن النيب  - ١٧١٩"فهو ملعمره حمياه ومماته ومن أرقب شيئا فهو سبيل املرياث 

 "من أعمر شيئا فهو ملعمره حمياه ومماته ، ومن أرقب شيئا فهو سبيل املرياث : " صلى اهللا عليه وسلم 
 باب االختيار يف التسوية بني األوالد يف العطية

أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ، ثنا أبو العباس حممد بن أمحد بن  - ١٧٢٠
مسعت النعمان بن : محدان ، ثنا متيم بن حممد ، ثنا حامد بن عمر ، ثنا أبو عوانة ، عن حصني ، عن عامر ، قال 

ال أرضى حىت يشهد رسول اهللا صلى : نت رواحة أعطاين أيب عطية فقالت له عمرة ب: بشري ، يقول وهو على املنرب 
إين أعطيت ابن عمرة بنت رواحة عطية ، وأمرتين : فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال . اهللا عليه وسلم 

فاتقوا اهللا واعدلوا بني : " قال . ال : قال " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ : " قال . أن أشهدك يا رسول اهللا 
فال تشهدين : " فقال : فرجع فرد عطيته ورواه أبو حيان التيمي ، عن عامر الشعيب ، وقال فيه : قال "  أوالدكم

فليس يصلح : " قال . وروي ذلك أيضا يف حديث جابر بن عبد اهللا يف هذه القصة " إذا فإين ال أشهد على جور 
 " على حق وإين ال أشهد إال: " ويف رواية أخرى " هذا وإين ال أشهد على جور 

سووا بني أوالدكم يف العطية ، فلوكنت مفضال أحدا لفضلت النساء : " ويف حديث ابن عباس مرفوعا  - ١٧٢١
" 



أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ، ثنا  - ١٧٢٢
ي بن إبراهيم ابن علية ، عن داود بن أيب هند ، عن عامر الشعيب ، احلسن بن حممد بن الصباح الزعفراين ، ثنا ربع

يا رسول اهللا أشهد أين : جاء يب أيب حيملين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : عن النعمان بن بشري ، قال 
فأشهد : " قال .  ال: قال " كل بنيك حنلت مثل الذي حنلت النعمان ؟ : " قال . حنلت النعمان من مايل كذا وكذا 

ومنعه رواه أيضا مغرية " فال إذا : " قال . بلى : قال " على هذا غريي أليس يسرك أن يكونوا إليك يف الرب سواء ؟ 
وقال يف رواية حممد . وفيه داللة على أنه على االختيار فلو كان ال جيوز ملا أمر بإشهاد غريه عليه . ، عن الشعيب 

ولوال " فأرجعه : " ، عن النعمان بن بشري ، ومحيد بن عبد الرمحن ، عن النعمان قال بن عبد الرمحن ، عن أبيه 
وقد فضل أبو بكر عائشة . جوازه ملا احتاج إىل الرجوع ، وفيه داللة على أن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده 

، وفضل عبد الرمحن  رضي اهللا عنها وعنه بنحل ، وقد مضى إسناده وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه
 أنه فضل ابنه واقدا بشيء: قاله الشافعي رضي اهللا عنه ، وروينا أيضا عن ابن عمر . بن عوف ولد أم كلثوم 

باب الرجوع "كل ذي مال أحق مباله : " ويف حديث ابن املنكدر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال  - ١٧٢٣
 يف اهلبة
بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا  أخربنا أبو حممد عبد اهللا - ١٧٢٤

إسحاق بن يوسف األزرق ، عن حسني املعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، 
فيما يعطي ولده ال ينبغي ألحد أن يعطي عطية فريجع فيها إال الوالد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قاال 

، ورواه عامر " ، ومثل الذي يعطي العطية مث يرجع فيها كالكلب يأكل حىت إذا شبع تقيأ ، مث عاد فرجع يف قيئه 
 األحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، فكأنه مسعه من الوجهني مجيعا

ال حيل ألحد يهب : " هللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى ا: ورواه احلسن بن مسلم ، عن طاوس ، قال  - ١٧٢٥
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أمحد بن يوسف السلمي ، ثنا " ألحد هبة مث يعود فيها إال الوالد 

وهذا املرسل شاهد ملا تقدم وهبذا اللفظ رواه يزيد . عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخربين احلسن بن مسلم ، فذكره 
 "ال حيل : " يع ، عن حسني املعلم بن زر
مسعت سامل بن عبد اهللا ، حيدث عن : وأما حديث عبيد اهللا بن موسى ، عن حنظلة بن أيب سفيان ، قال  - ١٧٢٦

واحملفوظ . فهو وهم " من وهب هبة فهو أحق هبا ما مل يثب منها : " ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
من وهب هبة لوجه اهللا فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثواهبا : ، عن أبيه ، عن عمر من قوله عن حنظلة ، عن سامل 

، وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس األصم ، نا ابن عبد احلكم ، " فإنه يرجع فيها إن مل يرض منها 
 مسعت حنظلة بن أيب سفيان اجلمحي ، فذكره: نا ابن وهب ، قال 

ورواه عبيد اهللا بن موسى ، عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع ، عن عمرو بن دينار ، عن أيب هريرة ،  - ١٧٢٧
وهذا أيضا غري حمفوظ ، وإبراهيم بن إمساعيل غري " الواهب أحق هببته ما مل يثب : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 قوي
من : " نار ، عن سامل ، عن أبيه ، عن عمر ، قال عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دي: واحملفوظ  - ١٧٢٨

أخربنا أبو نصر بن قتادة ، ثنا أبو الفضل بن مخريويه ، ثنا أمحد " وهب هبة ، فلم يثب فهو أحق هببته إال لذي رحم 
 بن جندة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان ، فذكره

 باب اللقطة



العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو - ١٧٢٩
البصري ، نا ابن وهب ، أخربين مالك بن أنس ، وعمرو بن احلارث ، وسفيان بن سعيد الثوري ، وغريهم ، أن 

رجل إىل  أتى: ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، حدثهم عن يزيد ، موىل املنبعث ، عن زيد بن خالد اجلهين ، أنه قال 
اعرف عفاصها ووكاءها ، مث عرفها سنة فإن : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا معه ، فسأله عن اللقطة فقال 

فضالة اإلبل ؟ قال : قال " . لك أو ألخيك أو للذئب : " فضالة الغنم ؟ قال : قال " جاء صاحبها وإال فشأنك هبا 
ورواه إمساعيل بن جعفر ، عن ربيعة ، وقال " . ل الشجر حىت يلقاها رهبا معها حذاؤها وسقاؤها ترد املاء وتأك: " 
فإن مل تعرف فاستنفقها فإن جاء طالبها يوما من : " وكذلك رواه حيىي بن سعيد ، عن يزيد " . مث استنفق هبا : " 

 "الدهر فأدها إليه 
من : "  صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ويف حديث أيب سامل اجليشاين ، عن زيد بن خالد ، عن رسول اهللا - ١٧٣٠

 "آوى ضالة فهو ضال ما مل يعرفها 
 "ضالة املسلم حرق النار فال تقربنها : " ويف حديث اجلارود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٧٣١
ار ، ثنا أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران العدل ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصف - ١٧٣٢

خرجت : أمحد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرزاق ، نا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، قال 
واهللا ال أدعه يأكله : فقلت . دعه دعه : مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة ، فالتقطت سوطا بالعذيب ، فقاال 

أحسنت أحسنت إين وجدت على عهد : ذلك له ، فقال  السبع ألستمتعن به ، فقدمت على أيب بن كعب فذكرت
، " عرفها حوال : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ل ثالثة فأتيت بعد أحوا" فعرفها حوال : " فعرفتها حوال مث أتيته فقال " فعرفها حوال : " فعرفتها حوال مث أتيته فقال 
" اعرف عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء أحد خيربك بعددها ووكائها فادفعها إليه وإال فاستمتع هبا : " ، فقال 

. ال أدري ثالثة أحوال أو حوال واحدا : كذا يف رواية سلمة بن كهيل بعد ثالثة أحوال ، مث لقيه شعبة مبكة فقال 
فكأنه كان يشك فيه مث " عرفها عاما واحدا : " شر سنني يقول مسعت سلمة بعد ع: وروي عن شعبة أنه ، قال 

 تذكره
أنه وجد دينارا بالسوق ، فأنفقه بعد التعريف فقد روي يف حديث : " وأما حديث علي رضي اهللا عنه  - ١٧٣٣

إليه يف  ويف قصته ما دل على ضرورته" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يعرفه فلم يعترف ، فأمره أن يأكله 
ال يلتقطها إال : " احلال ، ويف منت احلديث اختالف ، ويف أسانيده ضعف واهللا أعلم وقد روينا يف ساقطة مكة أنه 

 "إال من عرفها : " ويف رواية أخرى " منشد 
أن رسول اهللا صلى : " وروينا عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب ، عن عبد الرمحن بن عثمان التيمي  - ١٧٣٤

ثنا أبو العباس هو األصم ، نا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين ، قالوا " عليه وسلم هنى عن لقطة احلاج  اهللا
حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، عن بكري بن عبد اهللا األشج ، عن حيىي 

واهللا أعلم ، النهي عن االستمتاع هبا بعد تعريف سنة وأنه يعرفه بن عبد الرمحن بن حاطب ، فذكره ، وإمنا أراد ، 
 أبدا حىت يأيت صاحبها

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا علي بن احلسن اهلاليل ، ثنا املقري ،  - ١٧٣٥
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو .ىل شداد أخربين أبو عبد اهللا ، مو: مسعت أبا األسود ، قال : ثنا حيوة ، قال 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن وهب ، : زكريا بن أيب إسحاق ، قاال 



ول أخربين حيوة بن شريح ، عن حممد بن عبد الرمحن ، عن أيب عبد اهللا ، موىل شداد بن اهلاد أنه مسع أبا هريرة ، يق
ال أداها اهللا إليك : من مسع رجال ينشد يف املسجد ضالة فليقل : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : 

 "فإن املساجد مل تنب هلذا 
وال يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن علي كرم اهللا وجهه ، ما روي عنهما ، يف جعل رد  - ١٧٣٦

أصبت غلمانا إباقا فأتيت ابن : ا روى أبو رباح ، عن أيب عمرو الشيباين ، قال وأمثل شيء روي فيه م. اآلبق 
أربعون درمها من : " قال . هذا األجر فما الغنيمة : ، قلت " األجر والغنيمة : " مسعود فذكرت ذلك له ، فقال 

ا ، فأخربه به ، وحيتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم ملن ردهم عن كل رأس أربعني درمه" كل رأس 
 واهللا أعلم
 باب اللقيط
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي السكري ، ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن منصور ،  - ١٧٣٧

ثنا عبد الرزاق ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سنني أيب مجيلة ، أنه التقط منبوذا فجاء به إىل عمر فقال له عمر 
والء اإلسالم ال " ووالؤه لك : " وحيتمل أن يكون املراد بقوله . و حر ووالؤه لك ونفقته علينا من بيت املال فه: 

 باب الولد يتبع أبويه يف الدين ما مل يبلغ"إمنا الوالء ملن أعتق : " فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم . والء العتاق 
أبو عبد اهللا بن يعقوب ، ثنا حممد بن شاذان ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا - ١٧٣٨

عبد العزيز بن حممد ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مسلمني فمسلم كل  كل إنسان تلده أمه على الفطرة أبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ، فإن كانا: " قال 

قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال الشافعي يف القدمي " إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان يف حضنيه إال مرمي وابنها 
يعين الفطرة اليت فطر اهللا عليها اخللق ، فجعلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما " كل مولود يولد على الفطرة " 

روا أحد القولني اإلميان أو الكفر ال حكم هلم يف أنفسهم إمنا احلكم هلم بآبائهم فما كان مل يفصحوا بالقول فيختا
وأما حكمهم يف اآلخرة فقد روي : قلت . آباؤهم يوم يولدون فهو حباله إما مؤمن فعلى إميانه أو كافر فعلى كفره 

 "اهللا أعلم مبا كانوا عاملني " : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن من مات منهم وهو صغري فقال 
وقد أخربنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا حممد بن حيىي املروزي ، ثنا عاصم بن علي ،  - ١٧٣٩

قال : سألت سعيد بن جبري عن هذه اآلية ، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم قال : ثنا شعبة ، عن عمرة بن مرة ، قال 
وأما الغالم العاقل قبل أن حيتلم أو . من تلحق به ذريته ليقر اهللا هبم عينه وإن كانوا دونه يف العمل املؤ: " ابن عباس 

كان أحب إيل أن يتبعه وأن تباع عليه والقياس أن : فقال الشافعي " يبلغ مخس عشرة وهولذمي إذا وصف اإلسالم 
رة فيكون يف السن اليت لو أسلم ، مث ارتد ال تباع عليه حىت يصف اإلسالم بعد احلكم ، أو استكمال مخس عش

كان : وقيل . فإن احتج حمتج بأن عليا أسلم وهو يف حال من مل يبلغ فعد ذلك إسالما : قال يف القدمي . بعدها قتل 
فقد . بذلك جاء اخلرب عن زيد بن أرقم وغريه . أول من صلى علي : إمنا قال الناس : أول من أسلم ؟ يقال له 

ري يرى الصالة فيصلي وهو غري عامل بأن الصالة عليه وهو غري عارف باإلميان ، وبسط الكالم فيه ، مث رأينا الصغ
وقد اختلف : قلت . ومل يبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حكم لعلي خبالف حكم أبويه قبل بلوغه : قال 

وهو ابن مثان سنني ، وذهب جماهد ، وحممد بن الناس يف سن علي يوم أسلم ، فذهب عروة بن الزبري إىل أنه أسلم 
 إسحاق بن يسار إىل أنه أسلم وهو ابن عشر سنني وذهب شريك القاضي إىل أنه أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، يف جامع عبد الرزاق ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن  - ١٧٤٠



أول من أسلم علي بعد : " زاق ، أنا معمر ، عن قتادة ، عن احلسن ، وغري واحد ، قال منصور ، ثنا عبد الر
 "خدجية وهو ابن مخس عشرة أو ست عشرة سنة 

أقام رسول اهللا صلى : " وهذا صحيح على ما روى عمار بن أيب عمار ، عن ابن عباس ، قال : قلت  - ١٧٤١
يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنني وال يرى شيئا ، ومثان  اهللا عليه وسلم مبكة مخس عشرة سنة ، عشرة سنة

وعلى ما روي يف أشهر الروايات أن عليا قتل وهو ابن ثالث وستني سنة ، " سنني يوحى إليه ، وأقام باملدينة عشرا 
صلى  فيكون إسالمه بعد سبع سنني وهو بعد نزول الوحي فمكث بعد اإلسالم مثانيا وباملدينة عشرا وعاش بعد النيب

اهللا عليه وسلم ثالثني سنة ، فيكون يوم أسلم ابن مخس عشرة سنة كما قال احلسن البصري ، وإىل مثل رواية عمار 
 ، عن ابن عباس ذهب احلسن وذلك فيما

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو عمرو السماك ، ثنا حنبل بن إسحاق ، حدثين أبو عبد اهللا وهو  - ١٧٤٢
نزل القرآن على نيب اهللا صلى اهللا عليه : " ثنا روح ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن احلسن ، قال أمحد بن حنبل ،

والذي قال احلسن يف . عشرا مبكة وعشرا باملدينة : وكان قتادة يقول " وسلم مثان سنني مبكة وعشرا بعدما هاجر 
ة قوله ، وعلى أن األحكام إمنا تعلقت سن علي إمنا قاله على ما شرحناه وحديث عمار بن أيب عمار يدل على صح

بالبلوغ بعد اهلجرة وقبل اهلجرة وإىل عام اخلندق كما تتعلق بالتمييز وعلى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قد 
خاطبه باإلميان فهو خمصوص بصحة إميانه قبل البلوغ لتخصيص النيب صلى اهللا عليه وسلم إياه باخلطاب ، واهللا 

 ائضأعلمكتاب الفر

 باب الفرائض
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا أبو  - ١٧٤٣

، حدثه ، عن سليمان بن جابر ، عن عبد اهللا بن مسعود ، قال  قال رسول اهللا صلى : أسامة ، عن عوف ، عن من 
الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس ،  تعلموا القرآن وعلموه: " اهللا عليه وسلم 

 "فإن العلم سينقضي وتظهر الفنت حىت خيتلف االثنان يف الفريضة ال جيدان من يفصل بينهما 
 "من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض : " وروينا عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا بن مسعود ، من قوله  - ١٧٤٤
 "تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ١٧٤٥
أفرضهم زيد بن ثابت : " وروينا يف حديث أيب قالبة عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٧٤٦

 "ت زيد بن ثابت من أراد أن يسأل ، عن الفرائض فليأ: " وعن عمر رضي اهللا عنه ، قال  - ١٧٤٧"
 "بالقرآن وبالفرائض : علم زيد بن ثابت خبصلتني : " وقال الشعيب  - ١٧٤٨

إىل آخر اآليات ، واليت يف " يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني : " باب املواريث قال اهللا عز وجل 
 .آخر السورة 

مد بن يعقوب ، ثنا حبر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخربين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حم - ١٧٤٩
عادين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأبو بكر يف بين : ابن جريج ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر ، قال 

كيف أصنع يف مايل يا رسول اهللا ؟ : سلمة فوجدين ال أعقل ، فدعا مباء ، فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت 
نزلت : ورواه ابن عيينة ، عن ابن املنكدر ، وقال " يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني " يف  فنزلت

وأما آية . وكذلك رواه أبو الزبري ، عن جابر رضي اهللا عنه " يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة " آية املرياث 
 عنه الوصية فإهنا نزلت يف ابنيت سعد بن الربيع رضي اهللا



أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، ثنا حممد بن الفضل بن جابر ، ثنا حيىي بن  - ١٧٥٠
جاءت امرأة : يوسف الزمي ، ثنا عبيد اهللا بن عمرو ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر بن عبد اهللا ،قال 

يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبومها معك شهيدا يوم : سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ، فقالت 
أحد ، وإن عمهما أخذ ماهلما استفاء ، ومل يترك هلما ماال وال ينكحان إال وهلما مال ، فقال رسول اهللا صلى اهللا 

أعط ابنيت سعد الثلثني ،  : "فقال " يقضي اهللا يف ذلك ، فأنزل اهللا املرياث فأرسل إىل عمهما فدعاه : " عليه وسلم 
 "وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أخربين عبد الرمحن بن احلسن القاضي ، ثنا إبراهيم بن احلسني ، ثنا  - ١٧٥١
: " ل آدم بن أيب إياس ، ثنا ورقاء ، عن ابن أيب جنيح ، عن عطاء بن أيب رباح ، عن ابن عباس ، يف قوله عز وج

كان املرياث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ اهللا : " قال " يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني 
من ذلك ما أحب ، فجعل للولد الذكر مثل حظ األنثيني ، وجعل للوالدين السدسني ، وجعل للزوج النصف أو 

 "الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن 
بو سعيد حممد بن موسى بن الفضل ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، ثنا حممد بن نصر أخربنا أ - ١٧٥٢

املروزي ، ثنا حممد بن بكار ، ح ، وأخربنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الفقيه ، وأبو بكر حممد بن إبراهيم بن 
حممد اخلاليل اجلرجاين ، نا أمحد بن علي بن املثىن ثنا أبو سعيد إمساعيل بن أمحد بن : أمحد بن حممد الفارسي ، قاال 

املوصلي ، ثنا حممد بن بكار أبو عبد اهللا ، ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ذكوان ، عن أبيه عبد اهللا بن ذكوان أيب 
،  الزناد ، عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه ، عن أبيه زيد بن ثابت األنصاري أن معاين هذه الفرائض

 وأصوهلا كلها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسري فتفسري أيب الزناد على معاين زيد بن ثابت
يرث الرجل من امرأته إذا هي مل تترك ولدا وال ولد ابن : باب مرياث الرجل من امرأته واملرأة من زوجها قال 

ص من ذلك شيء ، وترث املرأة من النصف ، فإنتركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع ال ينق
 .زوجها إذا هو مل يترك ولدا وال ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن 

باب مرياث األم من ولدها ومرياث األم من ولدها إذا تويف ابنها أو ابنتها ، فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى أو 
ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس ، فإن مل يترك املتوىف ولدا  ترك االثنني من اإلخوة فصاعدا

أن يتوىف : وال ولد ابن وال اثنني من اإلخوة واألخوات فصاعدا فإن لألم الثلث كامال إال يف فريضتني فقط ومها 
ن رأس املال ، وأن تتوىف امرأة رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون المرأته الربع وألمه الثلث مما بقي وهو الربع م

 وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف وألمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس املال
ومرياث اإلخوة لألم أهنم ال يرثون مع الولد وال مع ولد االبن ذكرا كان أو أنثى شيئا : مرياث اإلخوة لألم قال 

، وهم يف كل ما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو وال مع األب وال مع اجلد أيب األب شيئا 
 أنثى فإن كانوا اثنني فصاعدا ذكورا أو إناثا فرض هلم الثلث يقتسمونه بالسواء

ومرياث األب من ابنه أو ابنته إذا تويف وترك املتوىف ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض : مرياث األب قال 
رك املتوىف ولدا ذكرا وال ولد ابن ذكرا فإن األب خيلف ويبدأ مبن شركه من أهل الفرائض لألب السدس وإن مل يت

فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من املال السدس فأكثر منه كان لألب ، وإن مل يفضل عنهم السدس فأكثر منه فرض 
 لألب السدس فريضة

تويف رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف ،  ومرياث الولد من والدهم أو والدهتم أنه إذا: مرياث الولد قال 



وإن كانت اثنتني فما فوق ذلك من اإلناث كان هلن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر فإنه ال فريضة ألحد منهن ويبدأ 
: " قال " للذكر مثل حظ األنثيني " بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم 

زلة ولد األبناء إذا مل يكن دوهنم ولد مبنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ومن
وحيجبون كما حيجبون ، وإن اجتمع الولد وولد االبن فكان يف الولد ذكر فإنه ال مرياث معه ألحد من ولد االبن ، 

البنات فإنه ال مرياث لبنات االبن معهن إال أن يكون مع  وإن مل يكن يف الولد ذكر وكانا أنثيني فأكثر من ذلك من
بنات االبن ذكر هو من املتوىف مبنزلتهن أو هو أطرف منهن فريد على من مبنزلته ، ومن فوقه من بنات األبناء فضل 

حدة إن فضل فيقتسمونه للذكر مثل حظ األنثيني ، فإن مل يفضل شيء فال شيء هلم وإن مل يكن الولد إال ابنة وا
وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات االبن مبنزلة واحدة فلهم السدس تتمة الثلثني ، فإن كان مع بنات االبن 
ذكر هو مبنزلتهن فال سدس هلن وال فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل 

وليس ملن هو أطرف منهن شيء وإن مل يفضل شيء لذلك الذكر ، وملن مبنزلته من اإلناث للذكر مثل حظ األنثيني 
 فال شيء هلن

ومرياث اإلخوة من األب واألم أهنم ال يرثون مع الولد الذكر وال مع ولد االبن الذكر وال مع : مرياث اإلخوة قال 
ريضة فيعطون األب شيئا ، وهم مع البنات وبنات األبناء ما مل يترك املتوىف جدا أبا أب خيلفون ويبدأ مبن كانت له ف

فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان لإلخوة من األب واألم بينهم على كتاب اهللا عزوجل إناثا كانوا أو 
ذكورا للذكر مثل حظ األنثيني ، وإن مل يفضل شيء فال شيء هلم ، وإن مل يترك املتوىف أبا وال جدا أبا أب وال ولدا 

وال أنثى فإنه يفرض لألخت الواحدة من األب واألم النصف فإن كانتا وال ولد ابن ذكرا وال أنثى وال ابنا ذكرا 
اثنتني فأكثر من ذلك من األخوات فرض هلن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه ال فريضة ألحد من األخوات 
م ويبدأ مبن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك كان بني اإلخوة واألخوات لألب واأل

للذكر مثل حظ األنثيني إال يف فريضة واحدة فقط مل يفضل هلم فيها شيء فاشتركوا مع بين أمهم ، وهي امرأة 
توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها ألمها وإخوهتا ألبيها وأمها فكان لزوجها النصف وألمها السدس والبين أمها 

يضة مع بين األم يف ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الثلث فلم يفضل شيء فيشترك بنو األب واألم يف هذه الفر
 األنثيني من أجل أهنم كلهم بنو أم املتوىف ، واهللا أعلم

إذا مل يكن معهم أحد من بين األب واألم مبنزلة اإلخوة لألم واألب سواء ذكرهم : مرياث اإلخوة من األب قال 
هذه الفريضة اليت يشركهم بنو األب واألم فإذا  كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إال أهنم ال يشتركون مع بين األم يف

اجتمع اإلخوة من األم واألب واإلخوة من األب وكان يف بين األم واألب ذكر فال مرياث معه ألحد من اإلخوة 
لألب وإن مل يكن بنو األم واألب إال امرأة واحدة ، وكان بنو األب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من اإلناث ال 

فإنه يفرض لألخت من األب واألم النصف ويفرض لبنات األب السدس تتمة الثلثني ، فإن كان مع ذكر فيهن 
بنات األب أخ ذكر فال فريضة هلم ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بني بين 

واألب امرأتني فأكثر من ذلك األب للذكر مثل حظ األنثيني وإن مل يفضل شيء فال شيء هلم ، فإن كان بنو األم 
من اإلناث فرض هلن الثلثان وال مرياث معهن لبنات األب إال أن يكون معهن ذكر من أب فإن كان معهن ذكر 

بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بني بين األب للذكر مثل حظ األنثيني 
ومرياث اجلد أيب األب أنه ال يرث مع األب : اث اجلد أب األب قال ، فإن مل يفضل شيء فال شيء هلمباب مري

دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ومع ابن االبن يفرض له السدس وفيما سوى ذلك ما مل يترك املتوىف أخا أو أختا 



س فأكثر منه من أبيه فيخلف اجلد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن فضل من املال السد
كان للجد ، وإن مل يفضل السدس فأكثر فرض منه للجد السدس فريضة ومرياث اجلد أيب األب مع اإلخوة من 
األم واألب أهنم خيلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي للجد واإلخوة من 

ا حتصل له واإلخوة أم أن يكون أخا فيقاسم اإلخوة شيء فإنه ينظر يف ذلك وحيسب أيه أفضل حلظ اجلد الثلث مم
فيما حيصل هلم وله للذكر مثل حظ األنثيني أم السدس من رأس املال كله فارغا فأي ذلك ما كان أفضل حلظ اجلد 
أعطيه وكان ما بقي بعد ذلك بني اإلخوة لألب واألم للذكر مثل حظ األنثيني إال يف فريضة واحدة يكون قسمهم 

غري ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها ألبيها فيفرض للزوج النصف ولألم  فيها على
الثلث وللجد السدس وألختها النصف مث جيمع سدس اجلد ونصف األخت فيقسم كله أثالثا للجد منه الثلثان 

وأب كمرياث اإلخوة من األم  ومرياث اإلخوة من األب مع اجلد إذا مل يكن معهم إخوة ألم: ولألخت الثلث قال 
واألب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا اجتمع اإلخوة من األب واألم واإلخوة من األب فإن بين 
األم واألب يعادون اجلد ببين أبيهم فيمنعونه ببين األب كثرة املرياث ، فما حصل لألخوة بعد حظ اجلد من شيء 

ة دون بين األب وال يكون لبين األب منه شيء إال أن يكون بنو األم واألب إمنا فإنه يكون لبين األم واألب خاص
هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإهنا تعادل اجلد ببين أبيها ما كانوا فما حصل هلا وهلم من شيء كان هلا 

نصف املال كله فإن ذلك  دوهنم ما بينها وبني أن يستكمل نصف املال كله فإن كان فيما حياز هلا وهلم فضل عن
: الفضل يكون بني بين األب ، وللذكر مثل حظ األنثيني ، فإن مل يفضل شيء فال شيء هلممرياث اجلدات قال 

ومرياث اجلدات أن أم األم ال ترث مع األم شيئا وفيما سوى ذلك يفرض هلا السدس فريضة ، وأن أم األب ال 
يما سوى ذلك يفرض هلا السدس فريضة ، وإن اجتمعت اجلدتان ليس ترث مع األم شيئا وال مع األب شيئا وهي ف
إن كانت اليت من قبل األم أقعدمها كان هلا السدس : فإنا قد مسعنا : للمتوىف دوهنما أم وال أب ، قال أبو الزناد 

مها فإن السدس وزالت اليت من قبل األب ، وإن كانتا من املتوىف مبنزلة واحدة أو كانت اليت من قبل األب هي أقعد
يقسم بينهما نصفني ، فإن ترك املتوىف جدات مبنزلة واحدة ليس دوهنن أم وال أب فالسدس بينهن ثالثتهن وهي أم 

 أم األم وأم أم األب وأم أب األب ، واهللا أعلم
ابن األخ  األخ لألم واألب أوىل باملرياث من األخ لألب ، واألخ لألب أوىل باملرياث من: باب مرياث العصبة قال 

لألب واألم ، وابن األخ لألب واألم ، أوىل من ابن األخ لألب ، وابن األخ لألب أوىل من ابن ابن األخ لألب 
واألم ، وابن األخ لألب أوىل من العم أخي األب لألم واألب ، والعم أخو األب لألم واألب أوىل من العم أخي 

العم أخي األب لألب واألم ، وابن العم لألب أوىل من عم األب األب لألب ، والعم أخو األب لألب أوىل من ابن 
أخي أيب األب لألم واألب ، وكل شيء يسأل عنه من مرياث العصبة فإنه على حنو هذا فما سئلت عنه من ذلك 
 فانسب املتوىف وانسب من يتنازع يف الوالية من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى املتوىف إىل أب ال يلقاه من
سواه منهم إال إىل أب فوق ذلك فاجعل املرياث للذي يلقاه إىل األب األدىن دون اآلخرين ، وإذا وجدهتم كلهم 

يلقونه إىل أب واحد جيمعهم فانظر أقعدهم يف النسب ، وإن كان ابن ابن فقط فاجعل املرياث له دون األطراف ، 
ون يف عدد اآلباء إىل عدد واحد حىت يلقوا نسب وإن كان األطراف ابن أم وأب فإن وجدهتم متساويني يتناسب

املتوىف وكانوا كلهم بين أب أو بين أب وأم فاجعل املرياث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك 
 املتوىف ألبيه وأمه وكان والد من سواه إمنا هو أخو والد ذلك املتوىف ألبيهفقط فإن املرياث لبين األب واألم دون بين

وال يرث ابن : األب ، واجلد أبو األب أوىل من ابن األخ لألم واألب وأوىل من العم أخي األب لألم واألب قال 



األخ لألم برمحه تلك شيئا وال ترث اجلدة أم أب األم وال ابنة األخ لألم واألب ، وال العمة أخت األب لألم 
ممن مسي يف هذا الكتاب ، وال يرث أحد منهم برمحه تلك  واألب ، وال اخلالة ، وال من هو أبعد نسبا من املتوىف

 شيئا
وأخربين الثقة ، أن أهل احلرة حني أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد بن ثابت ، ويف : قال أبو الزناد  - ١٧٥٣

هب آخر ما رمسه أبو الزناد من مذ. الناس يومئذ من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن أبنائهم ناس كثري 
 زيد بن ثابت يف ما ذكرنا من اإلسناد ، والذي رواه عن الثقة فيمن أصيب من أهل احلرة أراد به من عمي موته

وروينا عن سعيد بن أيب مرمي ، عن ابن أيب الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه أنه  - ١٧٥٤
ال : " قال " غري ذلك من املتآلف فلم يدر أيهم مات قبل ؟  يف قوم متوارثني هلكوا يف هدم أو يف غرق أو: " قال 

 وروينا عن أيب بكر ، وعمر ، وعلي ، رضي اهللا عنهم" يتوارثون 
 باب يف الكاللة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير  - ١٧٥٥
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول : بن املنكدر ، قال  ، ثنا شعبة ، عن حممد

يا رسول اهللا إمنا يرثين كاللة فكيف املرياث ؟ فنزلت : وسلم وأنا مريض فتوضأ ونضح علي من وضوئه ، فقلت 
ني يف رواية ابن عيينة ، عن ابن وذلك ب" يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة : " آية الفرض ، وأراد بآية الفرض 

ويل أخوات : " املنكدر ، عن جابر ، ويف رواية هشام الدستوائي ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، ويف حديثهم أنه قال 
: " آخر آية نزلت : وجابر بن عبد اهللا قتل أبوه يوم أحد وآية الكاللة نزلت بعده ، فقد قال الرباء بن عازب " 

فحني مرض جابر مل يكن له ولد وال والد وإمنا كانت له أخوات ، فأنزل اهللا "  يفتيكم يف الكاللة يستفتونك قل اهللا
 "الكاللة من ال ولد له وال والد : " تعاىل يف أخواته آية الكاللة اليت يف آخر سورة النساء ، فلذلك قلنا 

وب ، ثنا حيىي بن أيب طالب ، نا يزيد بن هارون وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعق - ١٧٥٦
إين سأقول فيها برأي فإن يكن : " سئل أبو بكر عن الكاللة ؟ فقال : ، نا عاصم األحول ، عن الشعيب ، قال 

إين : فلما استخلف عمر قال . أراه ما خال الولد والوالد : صوابا فمن اهللا ، وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان 
 " أن أرد شيئا قاله أبو بكر ألستحي اهللا

كل من انتظمه اسم الوالدة من أعلى : وروينا أيضا عن ابن عباس ، فكان أبو سليمان اخلطايب يقول  - ١٧٥٧
وأسفل فإنه قد حيتمل أن يدعى ولدا ، فالوالد مسي والدا ألنه قد ولد واملولود مسي ولدا ألنه ولد وبسط الكالم فيه 

أي والدة يف الطرفني من أعلى وأسفل ، وأما آية الكاللة اليت يف آية " ؤ هلك ليس له ولد إن امر" ، فقوله تعاىل 
 الوصية فإن املراد باألخ املذكور فيها األخ لألم وروينا عن سعد بن أيب وقاصباب يف األخوات مع البنات عصبة

مد بن أمحد بن حممويه العسكري ، أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد الروذباري ، نا أبو بكر حم - ١٧٥٨
مسعت هزيل بن شرحبيل ، : ثنا جعفر بن حممد القالنسي ، ثنا آدم بن أيب إياس ، ثنا شعبة ، ثنا أبو قيس ، قال 

: قال " لالبنة النصف ، ولألخت النصف : " سئل أبو موسى األشعري عن ابنة ، وابنة ابن وأخت ؟ فقال : يقول 
لقد ضللت إذا وما أنا من : ين ، فسئل عنها ابن مسعود ، وأخرب بقول أيب موسى قال وائت ابن مسعود فسيتابع

لالبنة النصف ، والبنة االبن السدس تكملة للثلثني : " املهتدين أقضي فيها مبا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال تسألوين عن شيء ما : " د ، فقال فأتينا أبا موسى األشعري فأخربناه بقول ابن مسعو: قال " ، وما بقي فلألخت 
 باب يف إحلاق الفرائض أهلها ، وإعطاء الباقي أقرب العصبة"دام هذا احلرب فيكم 



أخربنا أبو عبد اهللا ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا موسى بن  - ١٧٥٩
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال إمساعيل ، ثنا وهيب ، ثنا عبد اهللا بن طاوس 

 "أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألويل رجل ذكر : " 
أنه : " وروينا عن علي ، رضي اهللا عنه يف امرأة تركت ابين عميها أحدمها زوجها واآلخر أخوها ألمها  - ١٧٦٠

 "لسدس ، مث قسم ما بقي بينهما ا: أعطى الزوج النصف ، واألخ من األم 
 باب املرياث بالوالء

إمنا الوالء ملن أعتق : " وروينا يف احلديث الثابت ، عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٧٦١
" 

أيب  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق ، ثنا حيىي بن - ١٧٦٢
أن ابنة محزة أعتقت غالما هلا فتويف وترك ابنته وابنة " بكري ، ثنا شعبة ، عن احلكم ، عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد 

هكذا رواه مجاعة عن عبد اهللا "محزة ، فزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم هلا النصف ، والبنته النصف 
ابن : ن أيب ليلى ، عن احلكم ، عن عبد اهللا بن شداد ، عن ابنة محزة قال بن شداد ، ورواه حممد بن عبد الرمحن ب

 وهي أخت ابن شداد ألمه: أيب ليلى 
كان زيد إذا مل جيد أحدا من هؤالء ، يعين : " ويف حديث جرير ، عن املغرية ، عن أصحابه قالوا  - ١٧٦٣

 "موايل فعلى بيت املال  العصبة ، مل يرد على ذي سهم ولكن يرد على املوايل فإن مل يكن
وأخربنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا إمساعيل بن  - ١٧٦٤

شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة : عياش ، ثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين ، مسع أبا أمامة ، يقول 
 "هللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث إن ا: " الوداع فسمعته يقول 

كان الرجل حيالف " والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم " وروينا عن ابن عباس ، يف قوله تعاىل  - ١٧٦٥
وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف : " الرجل ليس بينهما نسب ، فريث أحدمها اآلخر فنسخ ذلك األنفال فقال 

 "كتاب اهللا 
على معىن ما فرض اهللا ، وسن رسوله صلى اهللا عليه وسلم ال : " يف كتاب اهللا عز وجل : قال الشافعي  - ١٧٦٦

 وحديث أيب أمامة يؤكد ما قال الشافعي: قلت " مطلقا هكذا ، وبسط الكالم فيه 
نها وكانت حامال فأنكر محلها فكان اب: " ويف حديث سهل بن سعد الساعدي يف حديث املتالعنني  - ١٧٦٧

وأما حديث املقدام وغريه  - ١٧٦٨"يدعى إليها ، مث جرت السنة يف املرياث أن يرثها ، وترث منه ما فرض اهللا هلا 
 "ليس فيه حديث قوي : " فقد قال حيىي بن معني " اخلال ، وارث من ال وارث له يعقل عنه ويرثه " يف 

ع ، وإمنا قتل يوم أحد ، وآية املواريث نزلت توريث ابن األخت منقط" وحديث ثابت بن الدحداح يف  - ١٧٦٩
 "بعد ذلك 
أنه ركب إىل قباء ليستخري يف : " وروينا عن عطاء بن يسار ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال  - ١٧٧٠

 "ال مرياث هلما : " فأنزل عليه " مرياث العمة واخلالة 
" عجبا للعمة تورث ، وال ترث : " ه كان يقول أن: ويف رواية أهل املدينة عن عمر بن اخلطاب ،  - ١٧٧١

 ورواية أهل املدينة عن عمر أوىل بالصحة ممن روى عن خالف روايتهم فأهل بلده أعلم بقضاياه
حتوز املرأة مواريث عتيقها ، : " وحديث عمر بن رؤبة ، عن عبد الواحد النصري ، عن واثلة ، مرفوعا  - ١٧٧٢



فيه نظر ، قاله البخاري ، وحديث مكحول يف ولد املالعنة منقطع ، ورواية " عليه ولقيطها ، وولدها الذي العنت 
عمرو بن شعيب ، راويه عنه عيسى بن موسى القرشي ، وهو جمهول ، وحديث عبد اهللا األنصاري عن رجل من 

 أهل الشام منقطع
 باب من ال يرث باختالف الدينني ، والقتل والرق

اهللا بن يوسف األصبهاين ، ثنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري ، ثنا احلسن أخربنا أبو حممد عبد  - ١٧٧٣
بن حممد بن الصباح الزعفراين ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن احلسني بن علي ، عن عمرو بن 

ال يرث الكافر املسلم ، وال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عثمان ، عن أسامة بن زيد بن حارثة ، قال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حيىي بن أيب طالب ، نا  - ١٧٧٤"املسلم الكافر 

مسعت رسول اهللا صلى : أن عمر بن اخلطاب ، قال : يزيد بن هارون ، نا حيىي بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، 
 "ليس للقاتل شيء  : "اهللا عليه وسلم يقول 

أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ، نا أبو حممد بن حبان ، ثنا إبراهيم بن حممد بن احلارث ، ثنا شيبان  - ١٧٧٥
قال : بن فروخ ، ثنا حممد بن راشد ، ثنا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال 

وروي يف " مل يكن له وارث يرثه أقرب الناس إليه ، وال يرث القاتل شيئا  فإن: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ذلك عن علي ، وزيد ، وعبد اهللا بن مسعود

فإن قتل : " ويف حديث حممد بن سعيد الطائفي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا  - ١٧٧٦
 "صاحبه خطأ ورث من ماله ومل يرث من دينه 

إذا مل يثبت احلديث فال يرث عمدا وال خطأ شيئا أشبه لعموم ، أن ال : " شافعي رضي اهللا عنه قال ال - ١٧٧٧
 "يرث قاتل ممن قتل 

فلما كان بينا يف سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن العبد ال ميلك ماال ، وإمنا ميلك : " قال الشافعي  - ١٧٧٨
أنه أب إمنا أعطينا السيد الذي ال فريضة له ، فورثنا غري من ورث اهللا العبد فإمنا متلكه لسيده فكنا لو أعطينا العبد ب

 "عز وجل ، فلم يورث عبدا ، وبسط الكالم فيه 
ال حيجب من ال يرث من اململوكني وأهل الكتاب ، " وروينا عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، أنه  - ١٧٧٩

يكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين كتب عل: " باب الوصايا قال اهللا عز وجل "واهللا أعلم 
 "واألقربني 
 "فكانت الوصية كذلك حىت نسختها آية املرياث : " وروينا عن ابن عباس ، أنه قال يف هذه اآلية  - ١٧٨٠
 "ال وصية لوارث : " أنه قال : وروينا عن أيب أمامة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٧٨١
ستدل الشافعي على نسخ الوصية للوارثني مبا فيه من قول العامة ، مث مبا روي مرسال وموصوال عن وا - ١٧٨٢

واستدل على نسخ وجوب الوصية لألقربني الذين ال يرثون " ال وصية لوارث : " النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 غريهم فجزأهم رسول اهللا صلى حبديث عمران بن حصني أن رجال أعتق ستة مملوكني له عند موته ، ومل يترك ماال

فجاء ورثته من األعراب فأخربوا رسول : اهللا عليه وسلم ثالثة أجزاء فأعتق اثنني وأرق أربعة ، ويف بعض الروايات 
فكانت داللة السنة يف حديث عمران بينة بأن رسول اهللا صلى : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، قال الشافعي 

عتقهم يف املرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعريب إمنا ميلك من ال قرابة بينه  اهللا عليه وسلم أنزل
وبينه من العجم ، وأجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم الوصية ، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغري 



 "قرابة بطلت للعبيد املعتقني 
 باب استحباب الوصية

ثنا أبو العباس حممد بن : اهللا احلافظ ، وأبو بكر القاضي ، وأبو زكريا املزكي ، قالوا  أخربنا أبو عبد - ١٧٨٣
يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين يونس بن يزيد ، وأسامة بن زيد الليثي ، أن 

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه : " نافعا ، حدثهم عنابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده 

ما حق : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ورواه أيوب السختياين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال  - ١٧٨٤
و احلسن علي بن أخربناه أب" امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتني ليست وصيته مكتوبة عنده 

حممد املقري ، ثنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا محاد بن زيد ، 
 "يريد أن يوصي فيه : " عن أيوب ، فذكره ، وكذلك أيضا قاله حيىي القطان ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع 

 باب الوصية بالثلث
ثنا أبو العباس حممد : اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن إسحاق ، وأبو بكر بن احلسن ، قالوا  أخربنا أبو عبد - ١٧٨٥

بن يعقوب ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني املصري سنة مخس وستني ومائتني أنا عبد اهللا 
يزيد أن ابن شهاب ، حدثهم ، عن بن وهب ، حدثين رجال ، من أهل العلم منهم مالك بن أنس ، ويونس بن 

جاءين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام : عامر بن سعد بن أيب وقاص ، أخربه عن سعد بن أيب وقاص ، أنه قال 
يا رسول اهللا قد بلغ يب من الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، وال يرثين : قلت : حجة الوداع من وجع اشتد يب ، قال 

، " ال ، الثلث والثلث كثري : " فالشطر يا رسول اهللا ؟ قال : ، قلت " ال : " بثلثي مايل ؟ قال  إال ابنة يل أفأتصدق
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة : " ويف حديث يونس 

يا رسول اهللا أخلف بعد أصحايب ، : قلت : ل ، قا" تبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت فيها حىت ما جتعل يف يف امرأتك 
إنك إن ختلف فتعمل عمال صاحلا تبتغي به وجه اهللا إال ازددت درجة ، ورفعة ، ولعلك أن ختلف حىت : " قال 

ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ، اللهم أمض ألصحايب هجرهتم ، وال تردهم على أعقاهبم لكن البائس سعد بن 
" أو " الثلث كبري : " ورواه غريه عن مالك فقال " هللا صلى اهللا عليه وسلم إن مات مبكة خولة يرثي له رسول ا

، ورواه أيضا شعيب بن أيب محزة ، وإبراهيم بن سعد ، ومعمر وعبد العزيز بن أيب سلمة ، عن الزهري ، " كثري 
والصحيح رواية " ام الفتح ع: " يف حجة الوداع ، وخالفهم سفيان بن عيينة عن الزهري فقال : قالوا كلهم 

 اجلماعة
إن اهللا أعطاكم : " وروى طلحة بن عمرو املكي ، وليس بالقوي ، عن عطاء ، عن أيب هريرة ، مرفوعا  - ١٧٨٦

 "ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة يف أموالكم 
من الثلث إىل  لو أن الناس ، غضوا: ويف حديث هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أنه قال  - ١٧٨٧

أخربنا " كثري " أو " الثلث والثلث كبري : " الربع يف الوصية لكان أفضل ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو الوليد ، ثنا احلسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ، ثنا وكيع ، عن هشام ، 

 فذكره
 الوصيةباب تبدية الدين على 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، قاال ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا الربيع  - ١٧٨٨



قال : بن سليمان ، أنا الشافعي ، ثنا إبراهيمنب سعد ، عن عمر بن أيب سلمة ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال 
 "ملؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه نفس ا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن فالنا لرجل منهم مأسور : " وروينا يف حديث مسرة بن جندب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٧٨٩
 "بدينه فلو رأيت أهله ، ومن يتحرى بأمره قاموا فقضوا عنه 

 "بالدين قبل الوصية قضى " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن احلارث ، عن علي ،  - ١٧٩٠
وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، ثنا إبراهيم بن  - ١٧٩١

أن : قال جعفر بن إياس ، أخربين عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس : احلارث ، ثنا حيىي بن أيب بكري ، ثنا شعبة 
لو كان عليها دين : " إن أخيت نذرت أن حتج وإهنا ماتت ؟ قال : يه وسلم فقال رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عل

 "فاقض دين اهللا ، هو أحق بالوفاء : " فقال : قال . نعم : قال " أكنت قاضيه ؟ 
وروينا عن طاوس ، واحلسن ، وعطاء ، والزهري ، يف الرجل يوصي بشيء يكون واجبا عليه كاحلج أو  - ١٧٩٢

 "فإن كان قد حج فمن الثلث : " رة اليمني ، أو كالظهار من مجيع املال قال احلسن الزكاة أو كفا
يف الرجل فرط يف زكاة أو حج حىت حضرته الوفاة يبدأ : " ويف رواية األشعث عن احلسن ، أنه قال  - ١٧٩٣

وا عين ، وزكوا عين هو حج: " قال " ال وال كرامة ، يدعه حىت إذا صار املال لغريه : " مث قال " باحلج والزكاة 
 باب جواز الرجوع يف الوصية"من الثلث 
 عن عمر ، وعائشة" جواز الرجوع عن الوصية قبل املوت " روينا يف  - ١٧٩٤
أوصت " وروينا عن جواز الوصية للكفار عن صفية بنت حيي ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا  - ١٧٩٥

 "ألخ هلا يهودي 
: " الذي رواه مبشر بن عبيد ، عن حجاج ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي ، مرفوعا وأما احلديث  - ١٧٩٦

 ومبشر بن عبيد منسوب إىل الوضع" ليس لقاتل وصية ، فإنه باطل ال أصل له 
 باب ما يلحق امليت بعد موته

أبو العباس حممد ثنا : أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري ، يف آخرين ، قالوا  - ١٧٩٧
بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد اهللا بن وهب ، أخربين سليمان بن بالل ، عن العالء بن عبد الرمحن ، 

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة : " عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "م ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له من صدقة جارية ، أو عل: أشياء 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا حممد بن مؤمل بن حسني بن عيسى ، ثنا الفضل بن  - ١٧٩٨

أن : أخربين هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، : حممد ، ثنا سعيد بن أيب مرمي ، ثناحممد بن جعفر أيب كثري ، 
إن أمي افتلتت نفسها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل هلا أجر إن : "  صلى اهللا عليه وسلم رجال ، قال للنيب
وكل ما يؤدي عنه مما يتعلق باملال فهو يف معىن الصدقة ، وذكرنا اخلرب يف : " نعم ، قلت : قال " تصدقت عنها ؟ 

 "الصوم عن امليت يف كتاب الصيام 
 باب الوصية للقرابة

و علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا موسى بن إمساعيل ، ثنا محاد بن أخربنا أب - ١٧٩٩
يا رسول اهللا : قال أبو طلحة " لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون " ملا نزلت : سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال 

جعلت أرضي بأرحيا له عز وجل ، فقال رسول اهللا  أرى ربنا تبارك وتعاىل يسألنا من أموالنا فإين أشهدك أين قد: 



بلغين عن : فقسمها بني حسان بن ثابت وأيب بن كعب قال أبو داود " اجعلها يف قرابتك : " صلى اهللا عليه وسلم 
حممد بن عبد اهللا أنه قال أبو طلحة زيد بن سهل بن األسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 

وأيب بن كعب بن قيس " جار ، وحسان بن ثابت بن املنذر بن حرام جيتمعان إىل حرام ، وهو األب الثالث مالك الن
بن عبيد اهللا بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، فعمرو مجع حسان ، وأبا طلحة ، وأبيا ، قال 

 بني أيب ، وأيب طلحة ستة آباءباب وصية الصغري: األنصاري 
خربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ، ثنا أ - ١٨٠٠

ابن بكري ، ثنا مالك ، عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن أبيه ، أن عمرو بن سليم الزرقي ، أخربه أنه قيل لعمر بن 
الشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إال ابنة عم له ، اخلطاب ، إن هاهنا غالما يفاعا مل حيتلم من غسان ووارثه ب

فبعت ذلك : " قال عمرو بن سليم " فليوص هلا ، فأوصى هلا مبال يقال له بئر جشم : " فقال عمر بن اخلطاب 
 "أم عمرو بن سليم : املال بثالثني ألفا ، وابنة عمه اليت أوصى هلا هي 

وكان الغالم ابن عشر سنني : "  بكر بن حزم ، مبعناه ، قال أبو بكر ورواه أيضا حيىي بن سعيد ، عن أيب - ١٨٠١
 "أو اثنيت عشرة سنة 

 باب أداء األمانة فيما أوصى إليه أو دفع إليه
حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن مطر ، ثنا أمحد بن احلسني بن نصر  - ١٨٠٢

محاد النرسي ، ثنا محاد بن سلمة ، عن داود بن أيب هند ، عن سعيد بن املسيب ، عن  احلذاء ، ثنا عبد األعلى بن
ثالث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه : " أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "من إذا حدث كذب وإذا اؤمتن خان وإذا وعد أخلف : مسلم 
لفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، ثنا أبو األزهر ، ثنا األسود بن عامر ، ثنا أخربنا أبو طاهر ا - ١٨٠٣

القتل يف سبيل اهللا يكفر كل ذنب إال : " سفيان الثوري عن عبد اهللا بنالسائب ، عن زاذان ، عن ابن مسعود ، قال 
رب ذهبت الدنيا فمن أين : " مانتك فيقول أد أ: فيقال له " األمانة ، يؤتى بصاحبها وإن كان قتل يف سبيل اهللا 

اذهبوا هبا إىل اهلاوية ، حىت إذا أيت به إىل قرار اهلاوية مثلت له أمانته ، كيوم دفعت إليه فيحملها : فيقول " أؤديها 
إن " : على رقبته يصعد هبا يف النار حىت إذا رأى أنه خرج منها هوت ، وهوى يف أثرها أبد اآلبدين ، وقرأ عبد اهللا 

 "اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها 
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، ثنا عباس بن حممد ، ثنا طلق بن  - ١٨٠٤

غنام النخعي ، ثنا شريك ، وقيس بن الربيع ، عن أيب حصني ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا 
أكتب شريكا : " قلت لطلق : قال أبو الفضل " أد األمانة إىل من ائتمنك ، وال ختن من خانك : " وسلم قال  عليه

 "أنت أعلم : " قال " وادع قيسا ؟ 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا علي بن عيسى اجلريي ، ثنا إبراهيم بن أيب طالب ، ثنا علي بن سلمة ،  - ١٨٠٥

ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقريا " شام ، عن أبيه ، عن عائشة ، يف قوله عز وجل ثنا ابن منري ، عن ه
أهنا نزلت يف مال اليتيم إذا كان فقريا أن يأكل منه مكان قيامه عليه باملعروف ،وروينا يف عزل " فليأكل باملعروف 

ى قل إصالح هلم خري ، وإن ختالطوهم ويسألونك عن اليتام" من كان عنده يتيم من طعامه وشرابه حىت نزل قوله 
 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراهبم بشراهبم عن عبد اهللا بن عباس" فإخوانكم 
إن يف حجري : وروينا عن احلسن العرين ، مرسال أن رجال ، جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  - ١٨٠٦



باملعروف غري متأثل ماال ، : " أفآكل يعين من ماله ؟ قال : قال " ما كنت ضاربا فيه ولدك : " يتيما أفأضربه ؟ قال 
 "وال راق مالك مباله 

وروينا عن يوسف بن ماهك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال ، وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا  - ١٨٠٧
 "ابتغوا يف أموال اليتامى ال تستهلكها الصدقة : " عنه ، من قوله 

قد أخرنا :  منع الوصي من أن يشتري لنفسه من مال اليتيم الذي يليه ، قلت وعن ابن مسعود يف - ١٨٠٨
 كتاب قسم الفيء ، والغنيمة إىل كتاب السري ، وذكرنا قسم الصدقات يف آخر 

 السنن الصغري للبيهقي: الكتاب ١
 كتاب النكاح

واهللا جعل لكم من أنفسكم : " ل وقا" وجعل منها زوجها ليسكن إليها " باب الترغيب يف النكاح قال اهللا تعاىل 
وقال " فقيل إن احلفدة ، األصهار : " قال الشافعي رضي اهللا عنه " أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة 

 وروينا هذا التفسري عن ابن مسعود" فجعله نسبا وصهرا : " 
بن حممد بن زياد البصري مبكة ، أنا  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد أمحد - ١٨٠٩

كنت أمشي : احلسن بن حممد الصباح الزعفراين ، أنا أبو معاوية ، أنا األعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال 
أال نزوجك يا أبا عبد الرمحن : " مع عبد اهللا بن مسعود فلقيه عثمان بن عفان مبىن ، فجعل حيدثه فقال له عثمان 

أما لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول اهللا : فقال عبد اهللا " ها تذكرك بعض ما مضى من زمانك جارية شابة لعل
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، : " صلى اهللا عليه وسلم 

 "ومن مل يستطع فعليه بالصوم ، فإن الصوم له وجاء 
ن علي بن أمحد ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ،أنا عبيد بن شريك ، نا ابن أيب مرمي ، أنا أخربنا أبو احلس - ١٨١٠

جاء ثالثة رهط إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه : حممد بن جعفر ، أنا محيد الطويل ، أنه مسع أنس بن مالك ، يقول 
أين حنن من النيب : " م تقالوها ، فقالوا وسلم يسألون عن عبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلما أخربوا هبا كأهن

أما أنا فأصلي الليل أبدا ، : فقال أحدهم " صلى اهللا عليه وسلم ، وقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 
فجاء رسول اهللا " أنا أعتزل النساء وال أتزوج أبدا : " وقال اآلخر " أنا أصوم الدهر فال أفطر : " وقال اآلخر 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له ، لكين أصوم : " هللا عليه وسلم فقال صلى ا
 "وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنيت فليس مين 

، عن ابن  وأخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس األصم ، أنا الصغاين ، أنا عبد الوهاب بن عطاء - ١٨١١
من أحب فطريت : " جريج ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عبيد بن سعد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 وهذا مرسل" فليسنت بسنيت ، ومن سنيت النكاح 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين إبراهيم بن فراس الفقيه ، مبكة ، أنا بكر بن سهل الدمياطي ، أنا  - ١٨١٢
قال : اهللا بن يوسف ، أنا حممد بن مسلم الطائفي ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال  عبد

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف  - ١٨١٣"مل نر للمتحابني مثل النكاح : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنا إسحاق األزرق ، عن عبد امللك ، عن عطاء ، عن  األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا سعدان بن نصر ،

يا : " أنه تزوج امرأة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلقي النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له : جابر ، 
يا رسول  :قال " أفال بكرا تالعبها ؟ : " ثيبا ؟ قال : قال " بكرا أم ثيبا ؟ : " نعم ، قال : قال " جابر ، تزوجت ؟ 



فذاك ، أما إن املرأة تنكح على دينها وماهلا ومجاهلا ، : " قال : اهللا كان يل أخوات فخشيت أن تدخل بيين وبينهن 
 "فعليك بذات الدين تربت يداك 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا عبيد  - ١٨١٤
ن عمر ، حدثين حيىي بن سعيد ، أنا عبيد اهللا بن عمر ، حدثين سعيد بن أيب سعيد ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، اهللا ب

ملاهلا ، وحلسبها ، وجلماهلا ، ولدينها ، فاظفر بذات : تنكح املرأة ألربع : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "الدين تربت يداك 

، أنا أبو حامد بن بالل ، ثنا أمحد بنمنصور ، أنا عبد اهللا بن يزيد املقري ، أنا  أخربنا أبو طاهر الفقيه - ١٨١٥
حيوة بن شريح ، أخربين شرحبيل بن شريك ، أنه مسع أبا عبد الرمحن احلبلي ، حيدث عن عبد اهللا بن عمرو ، عن 

 "املرأة الصاحلة إن الدنيا كلها متاع ، وخري متاع الدنيا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن إسحاق ، أنا إبراهيم بن أيب  - ١٨١٦

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا : العباس ، أنا خلف بن خليفة ، حدثين ابن أخي أنس ، عن أنس ، قال 
 "تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة : " يا شديدا ويقول بالباءة ، وينهانا عن التبتل هن

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا العباس بن حممد الدوري ، أنا حيىي  - ١٨١٧
مد ، ابين عبيد ، عن أيب حامت بن معني ، أنا حامت بن إمساعيل ، عن عبد اهللا بن هرمز الفدكي ، عن سعيد ، وحم

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إال تفعلوا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : املزين ، قال 
إذا جاءكم من ترضون دينه : " وإن كان فيه ؟ قال : يا رسول اهللا : قالوا " تكن فتنة يف األرض وفساد عريض 

 الث مراتقاهلا ث" وخلقه فأنكحوه 
 باب النظر إىل امرأة يريد نكاحها

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ،أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا  - ١٨١٨
أراد املغرية أن يتزوج ، امرأة : أمحد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر عن ثابت ، عن أنس ، قال 

: فنظرت إليها قال : قال " اذهب فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما : " ه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ل
 "فذكر من موافقتها " 

ويف احلديث الصحيح عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال للرجل الذي تزوج امرأة من  - ١٨١٩
 "فاذهب فانظر إليها ، فإن يف أعني األنصار شيئا : " ، قال ال : قال " أنظرت إليها ؟ : " األنصار 
" إذا خطب أحدكم املرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل : " ويف حديث جابر  - ١٨٢٠

فلقد خطبت امرأة من بين سلمة فكنت أختبأ يف أصول النخل حىت رأيت منها بعض ما أعجبين ، : " قال جابر 
 "تها فتزوج
وهذا : قلت " ينظر إىل وجهها وكفيها ، وال ينظر إىل ما وراء ذلك : " قال الشافعي رضي اهللا عنه  - ١٨٢١

 "وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها : " لقوله عز وجل 
 "الوجه والكفان : " قيل عن ابن عباس ، وغريه  - ١٨٢٢
إن املرأة إذا " يا أمساء :  صلى اهللا عليه وسلم قال ويف حديث خالد بن دريك ، عن عائشة ، أن النيب - ١٨٢٣

 "بلغت احمليض مل يصلح أن يرى منها إال هذا وهذا ، وأشار إلىكفه ووجهه 
قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا " باب غض البصر إذا مل يكن سبب يبيح النظر قال اهللا عز وجل 



 " .وحيفظن فروجهن  وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ،" " فروجهم 
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا أبو مسلم ، أنا حجاج بن منهال ، أنا  - ١٨٢٤

لكل ابن آدم حظه من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : محاد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال 
نامها النظر ، واليدان تزنيان وزنامها البطش ، والرجالن تزنيان وزنامها املشي ، والفم الزنا ، فالعينان تزنيان ، وز

 شهد على ذلك أبو هريرة مسعه وبصره" يزين وزناه القبل ، والقلب يهم أو يتمىن ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه 
بأنه ال يبصرمها فقال النيب  ويف حديث نبهان عن أم سلمة ، يف ترك احتجاهبا وميمونة من ابن أم مكتوم - ١٨٢٥

 "أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه ؟ : " صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا عبد اهللا بن عمر بن شوذب الواسطي ، ثنا شعيب بن أيوب ، أنا أبو  - ١٨٢٦

 زرعة ، عن جرير ، رضي اهللا داود وهو اجلعدي ، أنا سفيان ، عن يونس بن عبيد ، عن عمرو بن سعيد ، عن أيب
باب ال خيلو رجل "سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟ ، فأمرين أن أصرف بصري : " عنه قال 

 بامرأة أجنبية ، وما يتقى من فتنة النساء
يه بن سهل حدثنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، إمالء أنا أبو نصر حممد بن محدو - ١٨٢٧

املروزي أنا حممود بن آدم املروزي ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أيب معبد موىل ابن عباس ، عن 
ال خيلون رجل بأمرأة ، وال تسافر امرأة إال ومعها ذو : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : ابن عباس ، قال 

 "حمرم 
احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن إسحاق الصغاين ، أنا عبد  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٨٢٨

الوهاب بن عطاء ، أنا سليمان التيمي ، ح وأخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن حممويه العسكري ، أنا 
عثمان النهدي ، حيدث عن  مسعت أبا: جعفر بن حممد القالنسي أنا آدم ، أنا شعبة ، عن سليمان التيمي ، قال 

 "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أسامة بن زيد ، قال 
فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء ، : " وروينا يف حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٨٢٩

فال تعضلوهن أن ينكحن " باب ال نكاح إال بويل قال اهللا عز وجل "ت من النساء فإن أول فتنة ابن آدم كان
 "أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق البغوي ، ببغداد ، أنا حيىي بن جعفر بن أيب  - ١٨٣٠
نا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ، طالب ، أنا أبو عامر العقدي ، ح ، وأخرب

حدثين معقل بن يسار املزين : مسعت احلسن ، يقول : أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا عباد بن راشد ، قال 
إياه ، فاصطحبها ما  كانت يل أخت ختطب إيل وأمنعها الناس ، حىت أتاين ابن عم يل فخطبها إيل فزوجتها: ، قال 

" شاء اهللا أن يصطحبها مث طلقها طالقا له الرجعة ، مث تركها حىت انقضت عدهتا ، مث جاءين خيطبها مع اخلطاب 
يا لكع خطبت إيل أخيت فمنعتها الناس ، وخطبتها إيل فآثرتك هبا وأنكحتك فطلقتها ، مث مل ختطبها حىت : فقلت 

: خيطبوهنا جئت ختطبها ، ال واهللا الذي ال إله إال هو ال أنكحك أبدا ، قال انقضت عدهتا ، فلما جاءين اخلطاب 
إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا " ففيه نزلت هذه اآلية : فقال معقل 

مسعا وطاعة ، فزوجتها : " وعلم اهللا حاجتها إليه وحاجته إليها ، فنزلت هذه اآلية فقلت : قال " بينهم باملعروف 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس حممد بن  - ١٨٣١لفظ أيب داود الطيالسي" إياه وكفرت مييين 

يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن 



عن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه  شهاب ، عن عروة بن الزبري ،
ال تنكح امرأة بغري أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ، ثالثا ، فإن أصاهبا فلها مهر مثلها مبا أصاب : " قال 

 "منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ويل من ال ويل له 
مسعت العباس بن حممد الدوري ، : احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال  أخربنا أبو عبد اهللا - ١٨٣٢
ليس يصح يف هذا شيء إال حديث : فقال حيىي " ال نكاح إال بويل : " قيل ليحىي بن معني يف حديث عائشة : يقول 

، عن هشام بن عروة ، سليمان بن موسى ، فأما حديث هشام بن سعد فهم خيتلفون يف رفعه ، وقال يف رواية مندل 
هذا حديث ليس بشيء ، فإمنا أنكر حيىي بن معني هاتني الروايتني ، وأخرب بصحة رواية سليمان بن موسى : عن أبيه 

ثقة يف الزهري ، وأما حكاية ابن علية ، عن ابن جريج : يف رواية عثمان الدارمي ، عن سليمان بن موسى : فقال 
يمان بن موسى فقد ضعف أمحد بن حنبل ، وحيىي بن معني حكاية ابن علية ، أن الزهري ، أنكر معرفة حديث سل

 إمنا مسع ابن علية من ابن جريج مساعا ليس بذاك: وقال حيىي 
أخربنا السيد أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبواحلسن حممد بن إمساعيل بن إسحاق  - ١٨٣٣

حجر ، أنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى األشعري ، بن إبراهيم املروزي ، أنا علي بن 
 "ال نكاح إال بويل : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ، أنا الفضل بن عبد اجلبار ، أنا النضر  - ١٨٣٤
: أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن القطان ، أنا علي بن احلسن ، أنا عبد اهللا بن رجاء ، قاال  بن مشيل ، ح ، وأخربنا

ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنا إسرائيل بن يونس ، عن أيب إسحاق ، عن أيب بردة ، عن أبيه ، قال 
 "نكاح إال بويل 

وروينا عن عبد " حديث إسرائيل صحيح يف ال نكاح إال بويل : "  وروينا عن علي بن املديين ، أنه قال - ١٨٣٥
وقال عيسى بن : إسرائيل يف أيب إسحاق أثبت من الثوري وشعبة يف أيب إسحاق ، قال : الرمحن بن مهدي أنه قال 

ي إسرائيل حيفظ حديث أيب إسحاق كما حيفظ الرجل السورة من القرآن ورواه أيضا عمرو بن عثمان الرق: يونس 
أنا أبو بكر : أخربنا أبو يعلى محزة بن عبد العزيز قال . ، عن زهري بن معاوية ، عن أيب إسحاق ، كذلك موصوال 

بن داويه الدقاق ، أنا أبو األزهر عمرو بن عثمان الرقي ، فذكره ووصله أيضا قيس بن الربيع ، ورفعه عن أيب 
 عن علي خبالفه ورويناه عن عبد اهللا بن عباسإسحاق ،وهذا إسناد صحيح وفيه ما دل على ضعف ما روي 

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا ابن بشار ، أنا  - ١٨٣٦
ال : " عبد الرمحن بن مهدي ، عن سفيان ، عن حممد بن خملد ، عن رجل يقال له احلكم ، عن ابن عباس ، قال 

 وروي مرفوعا ، ورفعه ضعيف" ويل وشاهدين وخاطب : بأربعة نكاح إال 
ال تزوج املرأة املرأة وال تزوج املرأة نفسها ، فإن الزانية هي اليت : " وروينا عن أيب هريرة ، أنه قال  - ١٨٣٧

 وروي عنه هذا مرفوعا" تزوج نفسها 
ائشة ختطب إليها املرأة من أهلها ، فتشهد كانت ع: وروينا عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، قال  - ١٨٣٨

، ويف هذا داللة على أن " زوج فإن املرأة ال تلي عقد النكاح : " ، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها 
الذي روي من تزوجيها حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر وعبد الرمحن غائب ، إمنا هو متهيدها أمر تزوجيها ، مث 

 نكاح غريهاباب ما جاء يف صفة الويلتويل عقد ال
أنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ١٨٣٩



ال نكاح إال بويل مرشد ، وشاهدي : " مسلم بن خالد ، عن ابن خثيم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 
 فوظ موقوفاهذا هو احمل" عدل 
وقد رواه عبيد اهللا بن عمر القواريري ، عن بشر بن منصور ، وعبد الرمحن بن مهدي ، وعبد اهللا بن  - ١٨٤٠

قال : داود اخلرييب ، عن سفيان ، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 
أخربناه علي بن أمحد بن عبدان ، أنا " ويل مرشد أو سلطان ال نكاح إال ب: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 سليمان بن أمحد احلافظ ،أنا أمحد بن القاسم بن مساور اجلوهري ، أنا عبيد اهللا القواريري فذكره
وروي أيضا ، عن مؤمل بن إمساعيل ، عن سفيان ، مرفوعا ، والصحيح موقوف ، ورواه عدي بن  - ١٨٤١

ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل ، فإن أنكحها ويل مسخوط عليه : " بإسناده مرفوعا  الفضل ، عن ابن خثيم ،
 وعدي بن الفضل غري قوي يف احلديث" فنكاحها باطل 

وال يكون الكافر وليا ملسلمة ، وقد زوج ابن سعيد بن العاص النيب صلى : قال الشافعي رضي اهللا عنه  - ١٨٤٢
فيان ، وأبو سفيان حي ، ألهنا كانت مسلمة ، وابن سعيد يعين خالد بن سعيد اهللا عليه وسلم أم حبيبة بنت أيب س

مسلم ، ومل يكن أليب سفيان فيها والية ، ألن اهللا تعاىل قطع الوالية بني املسلمني واملشركني ، وكذلك ال يكون 
 "إال أمته فإن ما صار هلا بالنكاح : " املسلم وليا للكافر ، قال الشافعي 

عن عقبة بن عامر ، واألول أصح أن النيب صلى اهللا : ثين احلسن ، عن مسرة بن جندب ، وقيل وحد - ١٨٤٣
إذا أنكح الوليان فاألول أحق ، وإذا باع اجمليزان فاألول أحق ، وفيه داللة على جواز التوكيل : " عليه وسلم قال 

" 
 باب ال نكاح إال بويل وشاهدي عدل

فظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا حممد بن جرير الطربي ، أنا سعيد بن حيىي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ١٨٤٤
سعيد األموي ، أنا أيب ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النيب 

وذكراحلديث ، " طل أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها ، وشاهدي عدل فنكاحها با: " صلى اهللا عليه وسلم قال 
وهكذا رواه أبو يوسف حممد بن أمحد بن احلجاج الرقي ، وسليمان بن عمر بن خالد الرقي ، وعبد الرمحن بن 
 يونس كلهم عن عيسى بن يونس ، عن ابن جريج ، ورواه احلسن البصري ، عن النيب ، ورويناه عن ابن عباس

ال نكاح إال بويل ، : " سيب ، أن عمر رضي اهللا عنه قال ويف حديث قتادة ، عن احلسن ، وسعيد بن امل - ١٨٤٥
أخربنا أمحد بن علي الرازي احلافظ ، أنا أبو علي الفقيه ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا حممد بن " وشاهدي عدل 

 إسحاق ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، فذكره وهذا اإلسناد صحيح
أجاز شهادة النساء مع الرجل يف النكاح " بن أرطأة ، عن عطاء ، عن عمر ، أنه والذي روى حجاج  - ١٨٤٦

أنه ينفرد به حجاج بن أرطأة ، واحلجاج ال حيتج به أهل العلم : أنه منقطع ، واآلخر : ال يصح من وجهني أحدمها 
نت أو كبرية ، وتزوجيه ابنته باب تزويج األب ابنته البكر صغرية كا"، باحلديث مع أنه ليس فيه أنه أجازهن يف عقد 

 الثيب بإذهنا وهي بالغة عاقلة ، وتزويج العصبة املرأة وهي بالغة عاقلة بإذهنا وصفة إذهنا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أمحد بن عبد اجلبار ، ثنا يونس بن بكري  - ١٨٤٧

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عائشة بعد موت خدجية بثالث : "  ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال
سنني ، وعائشة يومئذ ابنة ست سنني ، وبىن هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي ابنة تسع سنني ، ومات 

يل ، عن هكذا رواه البخاري ، عن عبيد بن إمساع" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعائشة ابنة مثان عشرة سنة 



أيب أسامة ، عن هشام مرسال ، ورواه مسلم ، عن أيب كريب ، عن أيب أسامة ، عن هشام موصوال وقد وصله 
 مجاعة عن هشام ورواه األسود بن يزيد عن عائشة دون ذكر خدجية

وال يزوجون األبكار ، : " وقد كان ابن عمر ، والقاسم بن حممد ، وسامل بن عبد اهللا : قال الشافعي  - ١٨٤٨
 وقول عطاء ، والشعيب ، والنخعي" وهو قول الفقهاء السبعة من التابعني : " قلت " يستأمروهنن 

 "ال تنكح الثيب حىت تستأمر : " ويف احلديث الثابت عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٨٤٩
 "الثيب أحق بنفسها من وليها : " م ويف احلديث الثابت عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسل - ١٨٥٠
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا  - ١٨٥١

: " مالك ، عن عبد اهللا بن الفضل ، عن نافع بن جبري ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
الثيب : " ورواه شعبة ، عن مالك وقال " فسها من وليها ، والبكر تستأذن يف نفسها ، وإذهنا صماهتا األمي أحق بن

حدثنا أبو عبد الرمحن السلمي ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن " أحق بنفسها 
 إبراهيم ، ثنا شعبة عن مالك بن أنس ، فذكره

حلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن أخربنا أبو ا - ١٨٥٢
: " إبراهيم ، ثنا هشام ، ثنا حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

إذا سكتت فهو : "  كيف إذهنا ؟ قال يا رسول اهللا: قيل " ال تنكح الثيب حىت تستأمر ، إال البكر حىت تستأذن 
وحيتمل أن " والنساء يف بناهتن : " البكر تستأذن حيتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : قوله " رضاها 

تستأمر اليتيمة يف نفسها ، واليتيمة هي اليت ال أب :" يكون أراد البكر يف غري األب ، فقد روي يف هذه األحاديث 
 "هلا 

أبوها ليس مبحفوظ ، قاله أبو " والبكر يستأذهنا أبوها " وحديث زياد بن سعد ، عن عبد اهللا بن الفضل  - ١٨٥٣
 داود وغريه
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا احلسن بن حممد الزعفراين  - ١٨٥٤

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال  ، ثنا أسباط بن حممد ، ثنا حممد بن عمرو ، عن
 "تستأمر اليتيمة يف نفسها ، فإن سكتت فهو إذهنا ، وإن أبت فال جواز عليها : " وسلم 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بن إسحاق ، ثنا شبابة بن سوار  - ١٨٥٥

قال : مسعت أبا بردة بن أيب موسى ، عن أيب موسى ، قال : لفزاري ، ثنا يونس بن أيب إسحاق قال أبو عمرو ا
 "تستأمر اليتيمة يف نفسها ، فإن سكتت فقد أذنت ، وإن كرهت مل تكره : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن جبري ، وتارة ، عن نافع بن ويف حديث صاحل بن كيسان تارة ، عن عبد اهللا بن الفضل ، عن نافع ب - ١٨٥٦
ويف قصة تزويج قدامة بن مظعون " واليتيمة تستأمر : " جبري ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

بنت عثمان بن مظعون ، عن ابن عمر ، فدخل املغرية إىل أمها فأرغبها يف املال فحطت إليه ، وحطت اجلارية إىل 
" هي يتيمة ، وال تنكح إال بإذهنا : " هم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هوى أمها حىت ارتفع أمر

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس هو  - ١٨٥٧فانتزعت مين ، واهللا بعد أن ملكتها ، فزوجوها املغرية
 ذئب ، عن عمر بن حسني ، عن نافع األصم ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن أيب فديك ، عن ابن أيب

فذهبت : ، أن ابن عمر ، تزوج ، وقال يف موضع آخر عن ابن عمر ، أنه تزوج ابنة خاله عثمان بن مظعون قال 
إن ابنيت تكره ذلك ، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يفارقها : فقالت : أمها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 



 فتزوجها بعد عبد اهللا املغرية بن شعبة" اليتامى حىت تستأمروهن ، فإذا سكنت فهو إذهنن ال تنكحوا : " وقال 
إذا بلغ النساء : وجدت يف كتاب أيب ، عن علي ، أنه قال : يف حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال  - ١٨٥٨

العباس األصم ، ثنا أمحد بن نص احلقاق فالعصبة أوىل ، ومن شهد فليشفع خبري أخربناه حممد بن موسى ، ثنا أبو 
 عبد احلميد احلارثي ، أنا أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن معاوية بن سويد ، فذكره

إمنا هو اإلدراك ألنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أوىل : نص احلقاق : " قال أبو عبيد  - ١٨٥٩
ومن رواه نص احلقائق فإنه أراد : " قال " ولو كان هلم ذلك مل ينتظروا هبا نص احلقاق : " قال أبو عبيد " بتزوجيها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق ، ثنا عبد  - ١٨٦٠"مجع حقيقة 
عبد الرمحن ، وجممع ابين يزيد بن جارية ، اهللا بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن 

أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه : " عن خنساء بنت خذام األنصارية ، 
هذا هو الصحيح يف الثيب ، والذي روي يف البكر يف مثل هذه القصة إمنا روي مرسال عن " وسلم فرد نكاحها 

اهللا عليه وسلم ، وعن املهاجر بن عكرمة مرسال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن إبراهيم عكرمة عن النيب صلى 
ومن وصل هذه الروايات وهم يف وصلها يف قول أهل . بن مرة ، عن عطاء ، مرسال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ثنا أبو العباس حممد بن : قال حدثنا أبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي  - ١٨٦١العلم باحلديث
: يعقوب ، ثنا حيىي بن أيب طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا كهمس القيسي ، عن عبد اهللا بن بريدة ، قال 

: " فقالت عائشة " إن أيب زوجين ابن أخيه لريفع هبا خسيسته ، وإين كرهت ذلك : " جاءت فتاة إىل عائشة فقالت 
هللا صلى اهللا عليه وسلم فاذكري ذلك فجاء نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكرت ذلك اقعدي حىت يأيت رسول ا

إين قد أجزت ما : قالت " له فأرسل إىل أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن األمر قد جعل إليها 
 صنع والدي ، إمنا أردت أن أعلم هل للنساء من األمر شيء أم ال

ربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا حجاج أخ - ١٨٦٢
سألت : مسعت عائشة ، تقول : قال ذكوان موىل عائشة : مسعت ابن أيب مليكة ، يقول : قال ابن جريج : ، قال 

فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " م ال ؟ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلارية ينكحها أهلها أتستأمر أ
ذاك إذهنا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " فإهنا تستحي فتسكت ؟ : " قالت عائشة " نعم تستأمر : " 

وعمر بن أيب سلمة الذي روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يزوج أمه منه عصبة أمه ، فإهنا " إذاسكتت 
ة هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم ، وعمر هو ابن أيب سلمة عبد اهللا بن عبد األسد أم سلم

إنه كان يوم تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن تسع سنني ، وكان جيوز : " بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم وقد قيل 
، وأما تزويج أنس بن مالك رضي اهللا عنه أمه أم " وز يف غريه للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف باب النكاح ما ال جي

سليم رضي اهللا عنها من أيب طلحة رضي اهللا عنه ، فإنه كان من بين أعمامها وكالمها ينتسبان إىل حرام من بين 
 عدي بن النجار

 باب نكاح العبيد ، واإلماء
بن عبيد ، ثنا هشام بن علي ، ثنا أبو رجاء ، ثنا  أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد - ١٨٦٣

قال : مسعت جابر بن عبد اهللا ، يقول : احلسن يعين ابن صاحل بن حيي ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، قال 
 "أميا مملوك تزوج بغري إذن سيده فهو عاهر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 "ويطلق تطليقتني : " زاد عمر " ينكح العبد امرأتني : " ا قاال وروينا عن عمر ، وعلي ، أهنم - ١٨٦٤



أحل اللهالتسري للمالكني ، وال " إمنا : وأما تسري العبد ، فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه يف اجلديد  - ١٨٦٥
 كان يف القدمي جييزه ، ويرويه عن ابن عمر ، وابن عباس" يكون العبد مالكا حبال 

و طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، ثنا إبراهيم بن أخربنا أب - ١٨٦٦
احلارث ، ثنا حيىي بن أيب بكري ، ثنا احلسن بن صاحل ، عن أبيه ، عن الشعيب ، أنه أتاه رجل يقال له أبو إبراهيم من 

حدثين : كالراكب بدنته ، فقال الشعيب : قيل " ها إنا بأرض إذا أعتق الرجل أمته مث تزوج: " أهل خراسان ، فقال 
أميا رجل كانت له جارية فأدهبا فأحسن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبو بردة ، عن أيب موسى قال 

أدهبا ، وعلمها فأحسن تعليمها ، مث أعتقها مث تزوجها فله أجران ، وأميا مملوك أدى حق اهللا ، وحق مواليه فله 
فقال : ، قال " ان ، وأميا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه مث آمن مبحمد صلى اهللا عليه وسلم فله أجران أجر

ورواه أبو بكر بن " أعطيتكها بغري شيء ، إن كان الرجل أو الراكب لريكب فيما أدىن منها إىل املدينة : " الشعيب 
إذا أعتق الرجل : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر: عياش ، عن ابن حصني ، عن أيب بردة ، عن أبيه قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا " أمته ، مث تزوجها مبهر جديد كان له أجران 
 العباس بن حممد ، ثنا أمحد بن يونس ، ثنا أبو بكر بن عياش ، فذكره

األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا احلسن بن حممد الزعفراين  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف - ١٨٦٧
أعتق صفية بنت حيي ، " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، ثنا عبد اهللا بن بكر ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، 

ابن علية ، عن عبد العزيز بن  وأخربنا أبو حممد ، أنا أبو سعيد ، أنا الزعفراين ، أنا إمساعيل" وجعل عتقها صداقها 
" ما أصدقها ؟ : " أعتق صفية وتزوجها ، فسألت ثابتا " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صهيب ، عن أنس 

 "نفسها : " قال 
وروي عن عليلة بنت الكميت ، عن أمها أمينة ، عن أمة اهللا بنت رزينة ، يف قصة صفية بنت حيي  - ١٨٦٨
هد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا ، فأعتقها ، وخطبها ، وتزوجها ، وأمهرها رزينة ، وهذا أش: " فقال : قالت 

 "إن حفظته زايد فهو أوىل 
 باب اعتبار الكفاءة

أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ، كان : " يف رواية البويطي : قال الشافعي رضي اهللا عنه  - ١٨٦٩
 "اهللا صلى اهللا عليه وسلم  زوجها غري كفء هلا فخريها رسول

وروي عن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا صلى اهللا : قلت  - ١٨٧٠
الصالة إذا أتت ، واجلنازة إذا حضرت ، واألمي إذا وجدت كفوا : ثالثة يا علي ال تؤخرها : " عليه وسلم قال له 

، أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ، أنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ، حدثين هارون بن أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ " 
معروف ، ثنا عبد اهللا بن وهب ، أخربين سعيد بن عبد اهللا اجلهين ، أن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب حدثه 

 ن اجلهين وهو خطأسعيد بن عبد الرمح: عن أبيه ، عن جده علي بن أيب طالب ، فذكره ،وقع يف كتاب شيخنا 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا شجاع  - ١٨٧١

قال رسول : بن الوليد ، ثنا بعض إخواننا ، عن ابن جريج ، عن عبد اهللا بن أيب مليكة ، عن عبد اهللا بن عمر ، قال 
العرب بعضهم أكفاء لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، واملوايل بعضهم أكفاء  : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 "لبعض ، قبيلة بقبيلة ، ورجل برجل ، إال حائك أو حجام 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا  - ١٨٧٢



" يا بين بياضة : بن عمرو ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  محاد بن سلمة ، عن حممد
 "أنكحوا أبا هند ، وأنكحوا إليه وكان حجاما 

خطب إىل فاطمة بنت قيس ، وكانت قرشيةمن بين فهر " وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  - ١٨٧٣
زينب بنت جحش من بين أسد بن خزمية ، وأمها عمة رسول اهللا صلى ألسامة بن زيد ، وكان من املوايل ، وكانت 

اهللا عليه وسلم زوجت من زيد بن حارثة وكان من املوايل حىت طلقها ، وتزوج هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يفة بن عتبة ، وكانت ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب امرأة املقداد بن األسود ، وكان حليفا لقريش ، وإن أبا حذ

تبىن ساملا مواله رضي اهللا عنهما وزوجه ابنة أخيه ، وكانت أخت عبد الرمحن بن عوف حتت بالل ، ويف كل ذلك 
 "داللة على أن نكاح غري الكفء ليس مبحرم إذا رضي به الويل واملرأة وكانت رشيدة 

 باب الكالم الذي ينعقد به النكاح
قد مسى اهللا النكاح : تالوة اآليات اليت وردت يف النكاح والتزويج  قال الشافعي رضي اهللا عنه بعد - ١٨٧٤
 "النكاح ، والتزويج ، وأبان أن اهلبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون املؤمنني : " بامسني 
فقد : " ويف احلديث الثابت عن سهل بن سعد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة املوهوبة  - ١٨٧٥

هكذا رواية اجلماعة ، عن أيب حازم ، عن سهل بن سعد ، وفيهم اإلمام مالك بن " مبا معك من القرآن زوجتكها 
اذهب فقد ملكتكها ، والعدد أوىل باحلفظ من الواحد ، وحيتمل أن يكون العقد قد وقع : " أنس وقال بعضهم 

 باب يف خطبة النكاح"بكاف واحدة قد ملكتكها فقد روي ، ملكتها : " مث عند قيامه قال له " بلفظ التزويج 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق ، ثنا حيىي بن أيب بكري  - ١٨٧٦

وأراه عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا : ، ثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن أيب عبيدة ، قال 
كان يقول يف تشهد احلاجة ، وأخربنا أبو منصور الظفر بن حممد بن أمحد العلوي ، أنا أبو جعفر بن عليه وسلم أنه 

دحيم ، ثنا أمحد بن حازم ، ثنا علي بن قادم ، أنا املسعودي ، عن أيب إسحاق ، عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا قال 
هللا حنمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من احلمد : " علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبة احلاجة : 

شرور أنفسنا من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممدا عبده 
إن اهللا اتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام " " اتقوا اهللا حق تقاته ، وال متوتن إال وأنتم مسلمون " ، ورسوله ، 

اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع اهللا ورسوله " " كان عليكم رقيبا 
 "حنمده : " لفظ حديث املسعودي وليس يف حديث شعبة قوله " فقد فاز فوزا عظيما 

لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن فانكحوا ما طاب " باب عدد ما حيل من احلرائر ، واإلماء قال اهللا عز وجل 
فأطلق اهللا تعاىل ما ملكت األميان : " قال الشافعي رضي اهللا عنه " خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم 

فلم حيد فيهن حد ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل بالنكاح إىل أربع ، ودلت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 
 "إىل أربع حترميا منه ألن جيمع أحد غري النيب صلى اهللا عليه وسلم بني أكثر من أربع أن انتهاءه 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، ثنا أمحد بن مالعب ، ثنا عبد اهللا  - ١٨٧٧

عن أبيه ، أنه حدثه أن رجال كان  بن بكري ، ثنا سعيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ،
كان حتته يف اجلاهلية عشر نسوة ، فأسلم وأسلمن معه فأمره نيب اهللا صلى اهللا " يقال له غيالن بن سلمة الثقفي 

 "عليه وسلم أن يتخري منهن أربعا 
ه مثل أمه أو ال حيل ملسلم أن يتزوج فوق أربع ، فإن فعل فهي علي: " وروينا عن ابن عباس ، أنه قال  - ١٨٧٨



وروينا فيه عن علي ، رضي اهللا عنه ، وأما إذا كانت حتته أربع نسوة فبت طالق واحدة منهن فقد قال " أخته 
وكذلك قال يف األختينوهو قول القاسم بن حممد بن " إن شاء تزوج اخلامسة يف عدة املطلقة : " سعيد بن املسيب 

هللا واحلسن ، وعطاء ، وبكر بن عبد اهللا املزين ، وربيعة واحتج أيب بكر ، وعروة بن الزبري ، وسامل بن عبد ا
الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبني من أباهنا بانقطاع أحكامها من اإليالء ، والظهار ، واللعان ، واملرياث ، 

 زان أو مشرك ، الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة ، والزانية ال ينكحها إال: " وغري ذلكباب قول اهللا عز وجل 
 "وحرم ذلك على املؤمنني 

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، ثنا حممد بن حامت بن مظفر املروزي  - ١٨٧٩
، ثنا حيىي بن معني ، ثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن احلضرمي ، عن القاسم بن حممد ، عن عبد اهللا بن عمرو 

مرأة كان يقال هلا أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت تسافح ، وتشترط لرجل يتزوجها أن تكفيه أن ا: 
النفقة ، وأن رجال استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقرأ نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية ، أو فأنزلت 

 "الزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك " هذه اآلية ، 
يقال هلا أعناق أراد مرثد بن أيب مرثد أن يتزوج هبا : وروي من وجه آخر عن عبد اهللا بن عمرو ، قال  - ١٨٨٠

 وكان مع زناها مشركة: فنزلت هذه اآلية قال 
أما إنه ليس بالنكاح ، ولكن ال جيامعها إال زان أو : " وروينا عن ابن عباس ، أنه قال يف هذه اآلية  - ١٨٨١
طاهر اإلمام ، أنا أبو بكر القطان ، ثنا أبو األزهر ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا الثوري ، عن  أخربناه أبو" مشرك 

 حبيب بن أيب عمرة ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، فذكره
وأنكحوا ( هي منسوخة نسختها : " ما قال ابن املسيب " والذي يشبه ، واهللا أعلم : " قال الشافعي  - ١٨٨٢

أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا ) ، فهيمن أيامى املسلمني األيامى منكم 
 الشافعي ، أنا سفيان ، عن حيىي بن سعيد ، عن ابن املسيب فذكره

ن هارون وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد ب - ١٨٨٣
أوله سفاح ، : " فقال " فيمن فجر بامرأة مث تزوجها ؟ " ، أنا داود بن أيب هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، 

 وروينا يف معناه عن عمر بن اخلطاب ، وجابر بن عبد اهللا ، وأيب هريرة" وآخره نكاح ، ال بأس به 
أن رجال أتى رسول اهللا : اهللا عليه وسلم مرسال  ويف حديث عبد اهللا بن عبيد بن عمري ، عن النيب صلى - ١٨٨٤

: " قال " إين أحبها : " وقال " طلقها : " فقال " إن يل امرأة ال ترد يد المس ؟ : " صلى اهللا عليه وسلم فقال 
وقيل عنه عن ابن عباس ، ورواه عمارة بن أيب حفصة عن عكرمة ، عن ابن عباس وروي عن أيب " فأمسكها إذا 

 عن موىل ، لبين هاشم ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل عن أيب الزبري ، عن جابرالزبري ، 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم : " باب ما حيرم من نكاح احلرائر قال اهللا عز وجل 

ائكم وربائبكم الاليت يف وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نس
حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم وحالئل أبنائكم الذين من 

وال تنكحوا ما نكح : " وقال تعاىل " أصالبكم وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف إن اهللا كان غفورا رحيما 
 "آباؤكم من النساء 

ا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا العباس بن الفضل ، ثنا أمحد بن جندة ، ثنا سعيد بن أخربن - ١٨٨٥
سبع صهر ، : " قال ابن عباس : منصور ، ثنا إمساعيل بن إبراهيم ، عن سعيد اجلريري ، عن حبان بن عمري ، قال 



طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس هو األصم  أخربنا أبو - ١٨٨٦"وسبع نسب ، وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب 
، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا أبو األسود ، ثنا ابن هليعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن 

أميا رجل نكح امرأة فدخل هبا أو مل يدخل فال حيل له نكاح أمها ، وأميا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
تابعه مثىن بن الصباح ، " مرأة فدخل هبا فال حيل له نكاح ابنتها ، فإن مل يدخل هبا فلينكح ابنتها إن شاء رجل نكح ا

عن عمرو بن شعيب واالعتماد على ظاهر الكتاب ، مث على ما روي فيه عن عمر بن اخلطاب ، وعبد اهللا بن 
 مسعود ، وابن عباس ، وعمران بن حصني وغريهم

وروي عن " األم مبهمة ليس فيها شرط إمنا الشرط يف الربائب : " بن ثابت ، أنه قال وروي عن زيد  - ١٨٨٧
 ابن عباس ، قريب من معناه

 "ذلك يف موهتا دون طالقها ، وقول اجلماعة أوىل : " وروي عن زيد ، أنه قال  - ١٨٨٨
كل " كحوا ما نكح آباؤكم وال تن: " ويف قوله " وحالئل أبنائكم " وروينا عن ابن عباس ، يف قوله  - ١٨٨٩

 امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل هبا أو مل يدخل هبا فهي عليك حرام
ذلك يف حالئل األبناء من أصالبكم لئال يدخل فيه أزواج األدعياء ، واللمس " وإمنا قال : قال الشافعي  - ١٨٩٠

مر ، وسامل بن عبد اهللا ، والقاسم بن ويروى معناه عن ع" بالشهوة كالدخول يف حترمي الربائب يف ظاهر املذهب 
 "وأن جتمعوا بني األختني " حممدباب قول اهللا عز وجل 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق  - ١٨٩١
الزهري ، أخربين عروة بن الزبري ، أن زينب الصغاين ، ثنا أبو اليمان احلكم بن نافع ، أنا شعيب بن أيب محزة ، عن 

أخربته أن أم حبيبة بنت أيب سفيان أخربهتا أهنا  -وأمها أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم  -بنت أيب سلمة 
: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت " يا رسول اهللا ، انكح أخيت زينب بنت أيب سفيان ؟ : قالت 

فقال النيب : نعم ، لست لك مبخلية ، وأحب من شاركين يف خري أخيت ، قالت : قلت : " لك ؟ قالت أوحتبني ذ
واهللا يا رسول اهللا إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح : " فقلت : قالت " إن ذلك ال حيل يل : " صلى اهللا عليه وسلم 

واهللا لو أهنا مل تكن ربيبيت يف : " فقال " نعم : " فقلت : قالت " :    بنت أم سلمة : " قال " درة بنت أيب سلمة 
حجري ما حلت يل ؛ إهنا البنة أخي من الرضاعة ، أرضعتين وأبا سلمة ثويبة ، فال تعرضن علي بناتكن وال 

، قال عروة ثويبة موالة أليب هلب كان أبو هلب أعتقها فأرضعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلما مات "أخواتكن 
مل ألق بعدكم رخاء غري : " فقال أبو هلب " ماذا لقيت ؟ : " ه بعض أهله يف النوم بشر حيبة ، فقال له أبو هلب أري

إال ما قد " وأما قوله " أين سقيت يف هذه بعتاقيت ثويبة ، وأشار إىل النقرة اليت بني اإلهبام واليت تليها من األصابع 
حترميه ، ليس أنه أقر يف أيديهم ما كانوا قد مجعوا بينه قبل  فإنه أراد ما قد سلف يف اجلاهلية قبل علمهم" سلف 

 اإلسالم ، أو نكح ما نكح أبوهباب حترمي اجلمع بني األختني ، وبني املرأة وابنتها يف الوطء مبلك اليمني
نا سفيان أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، ثنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أ - ١٨٩٢

كره من اإلماء ما كره " أنه : بن عيينة ، عن مطرف ، عن أيب اجلهم ، عن أيب األخضر ، عن عمار يعين ابن ياسر 
" وهذا من قول عمار إن شاء اهللا يف معىن القرآن وبه نأخذ : " ، قال الشافعي رضي اهللا عنه " من احلرائر إال العدد 

عثمان بن عفان ، وعلي بن أيب طالب ، والزبري بن العوام ، وابن مسعود ،  وروينا يف معناه يف األختني عن: قلت 
وابن عمر وروينا عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن أبيه ، قال سئل عمر ، عن األم ، وابنتها ، من ملك اليمني 

أخربناه . أشد يف ذلك مما هو فوددت أن عمر كان : قال أيب : ما أحب أن جييزمها مجيعا ، قال عبيد اهللا : ؟ فقال 



أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا ، 
فوددت إمنا هو عبيد اهللا بن عتبة فوقع يف : " فذكره وروينا يف معناه عن عائشة ، رضي اهللا عنها وعنهم والقائل 

 باب حترمي اجلمع بني املرأة وعمتها وبينها وبني خالتها"ابن عمر وهو تصحيف : ه اهللا كتاب املزين رمح
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا عبيد اهللا بن  - ١٨٩٣

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : با هريرة ، يقول موسى ، أنا شيبان ، عن حيىي بن أيب كثري ، ثين أبو سلمة أنه مسع أ
تابعه قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرمحن بن هرمز األعرج ، " ال تنكح املرأة وخالتها ، وال املرأة وعمتها : " وسلم 

وحممد بن سريين ، وعراك بن مالك ، وغريهم عن أيب هريرة ، ورواه ابن عون ، وداود بن أيب هند ، عن الشعيب ، 
أيب هريرة ورواه عاصم األحول ، عن الشعيب ، عن جابر بن عبد اهللا ، وروي عن مجاعة ، من الصحابة ، عن عن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أن صاحيب الصحيح إمنا اعتمدا على ما ذكرنا من حديث قبيصة بن ذؤيب ، 
ن ، وعراك عن أيب هريرة ، واألعرج عن أيب هريرة ومسلم بن احلجاج على حديث أيب سلمة ، وابن سريي

 .وقال داود ، وابن عون عن الشعيب عن أيب هريرة : والبخاري على رواية الشعيب عن جابر ، مث قال 
مجع بني ليلى بنت مسعود النهشلية ، وكانت امرأة علي ، وبني أم " وروينا عن عبد اهللا بن جعفر ، أنه  - ١٨٩٤

مجع ابن عم له بني ابنيت عم " وروي عن احلسن بن حممد ، أنه  - ١٨٩٥"كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه 
: " اآلية ، قال ابن عباس " واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم " ، وأما قوله " له يعين بني ابنيت عمني له 

اآلية يف ناس من  وحديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يدل على نزول" كل ذات زوج إتياهنا زنا إال من سبيت 
أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم حترجوا من غشياهنن يعين السبايا من أجل أزواجهن من املشركني ، فأنزل اهللا 

 "أي فهن حالل إذا انقضت عدهتن " عز وجل هذه اآلية 
 باب الزنا ال حيرم احلالل

، ثنا جعفر بن أمحد بن بسام ، ثنا إسحاق أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار  - ١٨٩٦
ال حيرم : " بن حممد الفروي ، ثنا عبد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وروينا عن عبد اهللا بن عباس ، موقوفا ، وروي عن علي بن أيب طالب ، وهو قول ابن املسيب " احلرام احلالل 
 هريوعروة ، والز

وفيما روي عن عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ،  - ١٨٩٧
ال يفسد حالل حبرام ، ومن أتى امرأة فجورا فال عليه أن يتزوج : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت 

نا أبو أمحد بن عدي احلافظ ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، ثنا  أخربناه أبو سعد املاليين ،" أمها أو ابنتها فأما نكاح فال 
يونس ، ثنا حيىي بن املغرية املخزومي ، حدثين أخي حممد بن املغرية ، عن أبيه املغرية بن إمساعيل ، عن عثمان بن عبد 

 الرمحن ، فذكره
ين إسرائيل ، وحترمي املؤمنات باب حترمي حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب ، وهم أهل التوراة ، واإلجنيل من ب

وال تنكحوا املشركني حىت " إىل قوله " وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن " على الكفار كلهم قال اهللا عز وجل 
 "يؤمنوا 
نزلت يف مجاعة مشركي العرب الذين هم أهل أوثان فحرم " إهنا : قيل يف هذه اآلية : قال الشافعي  - ١٨٩٨

 "م أن ينكح رجاهلم املؤمنات ، فإنكان هذا هكذا فهذه اآلية ثابتة ليس فيها منسوخ نكاح نسائهم ، كما حير
مث أحل هلم نساء أهل الكتاب ، قال : روينا هذا عن جماهد ، وسعيد بن جبري ، زاد جماهد : قلت  - ١٨٩٩



إحالل نكاح احلرائر من هذه اآلية يف مجيع املشركني ، مث نزلت الرخصة بعدها يف : " الشافعي رمحه اهللا وقد قيل 
اليوم أحل لكم الطيبات ، : " قال اهللا تعاىل " أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت يف إحالل ذبائح أهل الكتاب 

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل هلم ، واحملصنات من املؤمنات ، واحملصنات من الذين أوتوا 
 "الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 

فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل : " وروينا يف معىن هذا عن ابن عباس ، قال الشافعي : قلت  - ١٩٠٠
 "الكتاب ، وأحب إيل لو مل ينكحهن مسلم 

ونساؤهن : " قال " تزوجناهن مع سعد بنأيب وقاص : " قد روينا عن جابر بن عبد اهللا ، أنه قال : قلت  - ١٩٠١
 "نا عليهم حرام حل لنا ، ونساؤ

نكح نصرانية ، مث " وروينا معىن هذا القول عن عمر بن اخلطاب ، وروينا عن عثمان بن عفان ، أنه  - ١٩٠٢
ومن مل يستطع " وروينا فيه عن طلحة ، وحذيفةباب نكاح األمة املسلمة قال اهللا عز وجل " أسلمت على يديه 

 "ذلك ملن خشي العنت منكم " إىل قوله " كت أميانكم منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما مل
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد اهللا بن صاحل ،  - ١٩٠٣

ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح " عن معاوية بن صاحل ، عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس ، يف قوله 
من مل تكن له سعة أن ينكح احلرائر ، : يقول " صنات املؤمنات ، فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات احمل

وهو الفجور فليس ألحد من األحرار أن ينكح أمة إال أن " ذلك ملن خشي العنت منكم " فلينكح من إماء املؤمنني 
 "اء فهو خري لكم ال يقدر على حرة وهو خيشى العنت وأن تصربوا عن نكاح اإلم

أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، ثنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد اجمليد ، عن  - ١٩٠٤
: قلت " من وجد صداق حرة فال ينكح أمة : " ابن جريج ، أخربين أبو الزبري ، أنه مسع جابر بن عبد اهللا ، يقول 

 ، واحلسن ، وعطاء ، وجماهدوهو قول طاوس ، وأيب الشعثاء 
وروينا عن احلسن ،  - ١٩٠٦"ال يتزوج احلر من اإلماء إال واحدة : " وروينا عن ابن عباس ، أنه قال  - ١٩٠٥

 "هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تنكح األمة على احلرة : " قال 
نت عنده حرة ، فإن شاء تزوج عليها العبد إذا كا" وروي عن مسروق ، وقيل عنه عن عبد اهللا ، يف  - ١٩٠٧

، وبه قال جماهد واحلسن ، وهو " من فتياتكم املؤمنات : " لقوله " وال حيل نكاح أمة كتابية ملسلم : " قلت " أمة 
 مروي عن الفقهاء السبعة من التابعني

اآلية ، قال ابن " اء وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النس: " باب التعريض باخلطبة قال اهللا عز وجل 
وروينا يف احلديث الصحيح ، عن فاطمة " أريد التزويج ، ولوددت أن يتيسر يل امرأة صاحلة " يقول إين : عباس 

 "إذا حللت فآذنيين ، حني طلقها زوجها ألبتة : " بنت قيس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا 
بو بكر بن جعفر املزكي ، ثنا حممد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكري ، عن وأخربنا أبو أمحد املهرجاين ، أنا أ - ١٩٠٨

ال جناح عليكم فيما عرضتم : " أنه كان يقول يف قول اهللا عز وجل : مالك ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه 
 فيك لراغب ، أن يقول الرجل للمرأة وهي يف عدهتا من وفاة زوجها ، إنك علي لكرمية وإين" به من خطبة النساء 

 وإن اهللا لسائق إليك خريا أو رزقا أو حنو هذا منالقول
 باب ال خيطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به املخطوبة أو رضي به أبو البكر حىت يأذن أو يذر

ثنا عبد  أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو أمحد بكر بن حممد بن محدان الصرييف مبرو ، - ١٩٠٩



: " مسعت نافعا ، حيدث أن ابن عمر ، كان يقول : الصمد بن الفضل ، ثنا حيىي بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، وال خيطب الرجل على خطبة أخيه حىت يترك 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاطمة بنت قيس ألسامة بن زيد على وأما خطبة رسو" اخلاطب قبله أو يأذن له اخلاطب 
 خطبة أيب اجلهم ومعاوية فألهنا مل تذكر رضاها بواحد منهما ، وال إذهنا يف واحد منهما

 باب نكاح املشرك
عبد اهللا ثنا أبو : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسني املهرجاين ، قاال  - ١٩١٠

حممد بن يعقوب احلافظ ، ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أيب عروبة ، عن معمر ، 
أسلم غيالن بن سلمة ، وحتته عشر نسوة كن حتته يف اجلاهلية فأسلمن : " عنالزهري ، عن سامل ، عن أبيه ، قال 

 "تار منهن أربعا معه ، فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خي
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا  - ١٩١١

بعض أصحابنا ، عن ابن أيب الزناد ، عن عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن بن عوف ، عن عوف بن احلارث ، 
فارق واحدة : " حتيت مخس نسوة ، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أسلمت و: عن نوفل بن معاوية ، قال 

وكذلك رواه ابن علية ، ويزيد بن زريع " وأمسك أربعا ، فعمدت إىل إحداهن عندي عاقر منذ ستني سنة ففارقتها 
واه مرار بن ، وغندر ، عن معمر ، وكذلك رواه عيسى بن يونس ، وعبد الرمحن بن حممد احملاريب ، عن معمر ، ور

 حيشر ، عن أيوب ، عن نافع ، وسامل ، عن ابن عمر
أسلمت وعندي مثان نسوة فقال رسول اهللا : ويف حديث احلارث بن قيس ، وقيل قيس بن احلارث قال  - ١٩١٢

 "اختر منهن أربعا : " صلى اهللا عليه وسلم 
ود ، ثنا حيىي بن معني ، ثنا وهب بن جرير ، أنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو دا - ١٩١٣

مسعت حيىي بن أيوب ، عن يزيد بن أيب حبيب ، عن أيب وهب اجليشاين ، عن الضحاك بن فريوز : ثنا أيب ، قال 
ورواه أبو " طلق أيهما شئت: " إين أسلمت وحتيت أختان ؟ قال : قلت يا رسول اهللا : الديلمي ، عن أبيه ، قال 

 "اختر أيهما شئت : " ، عن بندار ، عن وهب بن جرير ، وقال يف احلديث عيسى الترمذي 
 باب أحد الزوجني يسلم بعد الدخول

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال  - ١٩١٤
، وخزاعة مسلمون قبل الفتح يف دار اإلسالم ، وهند أسلم أبو سفيان بن حرب مبر الظهران وهي دار خزاعة : 

بنت عتبة مقيمة على غري اإلسالم بدار ليست بدار اإلسالم ، وزوجها يومئذ مسلم يف دار اإلسالم ، وهي يف دار 
احلرب ، مث صارت مكة دار اإلسالم وأبو سفيان هبا مسلم ، وهند كافرة ، مث أسلمت قبل انقضاء العدة ، فاستقرا 

النكاح ، وكذلك كان حكيم بن حزام ، وإسالمه ، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أيب  على
جهل مبكة ، وصارت دارامها دار اإلسالم ، وهرب عكرمة إىل اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن ، وهي 

فر ، مث أسلم ، فاستقرت عنده امرأته دار حرب ، مث رجع صفوان إىل مكة وهي دار اإلسالم ، وشهد حنينا وهو كا
 بالنكاح األول ، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح األول ، وذلك أن عدهتا مل تنقض

وقد ذكر الشافعي قصة صفوان ، وعكرمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، وكل ذلك بني يف املغازي  - ١٩١٥
 "وكان بني إسالم صفوان ، وامرأته حنوا من شهر : " شهاب معروف فيما بني أهل العلم هبا ، قال ابن 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو بكر أمحد بن احلسن ، وأبو نصر منصور بن احلسني بن حممد املفسر ،  - ١٩١٦



لد ، ثنا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا أمحد بن خا: وأبو سعيد حممد بن موسى قالوا 
ردرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " حممد بن إسحاق ، عن داود بن احلصني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 

 "زينب ابنته إىل أيب العاص بن الربيع بالنكاح األول بعد ست سنني 
 صلى اهللا وهذا أصح من حديث احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب - ١٩١٧

عليه وسلم رد ابنته إىل أيب العاص مبهر جديد ونكاح جديد ، قاله البخاري ، وأبو عيسى الترمذي ، والدارقطين 
وحكى أبو عبيد عن حيىي بن سعيد القطان أن حجاجا مل يسمعه من عمرو ، وأنه من حديث حممد بن عبد اهللا 

ه ، وال يصح قول من زعم أن العدة ال متتد إىل ست سنني يف والعرزمي متروك ال يعبأ ب: العرزمي عن عمرو ، قلت 
إهنا أسقطت سقطا وقت هجرهتا فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح األول ؟ ، فإن : " الغالب ، ويقال 

 فإن علمتموهن مؤمنات ، فال ترجعوهن إىل" " نكاحها مل يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله يف املمتحنات 
وإمنا توقف بعده ، ونزوله كان بعد احلديبية ، وإسالم أيب العاص كان " الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن 

عقب نزول اآلية بيسري ، وذلك حني أخذه أبو بصري ، وبعث به إىل املدينة وأجازته زينب ، مث رجع إىل مكة ورد ما 
ة فردمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنكاح األول ، وذلك كان عنده من الودائع ، مث أسلم وهاجر إىل املدين

يكون قبل انقضاء العدة من وقت حترميها عليه باإلسالم ، وامتناعه منه إىل أن أسلم ، وهو من وقت نزول اآلية بعد 
 رجوع النيب صلى اهللا عليه وسلم من احلديبية إىل وقت إسالمه ، واهللا عز وجل أعلم

 ن النساء يف أدبارهنباب حترمي إتيا
أخربنا أبوعبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير  - ١٩١٨

إذا أتى الرجل : قالت اليهود : ، ثنا شعبة ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم " ذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت امرأهتباركة جاء الولد أحول ، ف

 أىن شئتم
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسدد ، أنا  - ١٩١٩

احلول إذا أتى الرجل امرأته من إمنا يكون : " قالت اليهود : أبو عوانة ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر ، قال 
خلفها ، فأنزل اهللا عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم من بني يديها ومن خلفها ، وال يأتيها إال يف 

وروي ذلك ، أيضا يف " غري أن ذلك يف صمام واحد : " ورواه الزهري ، عن ابن املنكدر ، وقال يف آخره " املأتى 
 نيب صلى اهللا عليه وسلمحديث أم سلمة عن ال

: " ويف حديث ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وروي عن كريب ، عن ابن عباس ، مرفوعا  - ١٩٢٠
 "ال ينظر اهللا إىل رجل أتى رجال أو امرأة يف الدبر 

ثنا سهيل بن أيب  وأخربنا أبو احلسن بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، ثنا متتام ، ثنا عفان ، ثنا وهيب ، - ١٩٢١
ال ينظر اهللا إىل الرجل : " صاحل ، عن احلارث بن خملد ، عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "يأيت امرأته يف دبرها 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثناأسيد بن عاصم ، ثنا احلسني بن حفص  - ١٩٢٢
هنى : يان ، عن عاصم األحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سالم ، عن علي بن طلق ، قال ، عن سف

وروينا يف حترميه عن " تأتوا النساء يف أدبارهن فإن اهللا ال يستحي من احلق " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 
احتج الشافعي يف ذلك بالكتاب قال اهللا عز و. علي ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عباس ، وأيب الدرداء ، 



 وبني أن موضع احلرث موضع الولد ، وبسط الكالم فيه" نساؤكم حرث لكم : " وجل 
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا : مث احتج أيضا مبا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين ، قالوا  - ١٩٢٣

 عمي حممد بن علي بن شافع ، أخربين عبد اهللا بن علي بن السائب ، عن الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أخربين
: أنا شككت عن خزمية بن ثابت : عمرو بن أحيحة بن اجلالح ، أو عن عمرو بن فالن بن أحيحة ، قال الشافعي 

ها ؟ ، فقال النيب أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إتيان النساء يف أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته يف دبر
كيف قلت يف أي اخلربتني ، أو : " ، فلما وىل الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال " حالل : " صلى اهللا عليه وسلم 

يف أي اخلرزتني ، أو يف أي اخلصفتني ؟ ، أما من دبرها يف قبلها فنعم ، أما من دبرها يف دبرها فال إن اهللا ال يستحي 
عمي ثقة ، وعبد اهللا بن علي ثقة ، وقد أخربين حممد ، عن : ، قال الشافعي " يف أدبارهن  من احلق ال تأتوا النساء

: األنصاري احملدث به أنه أثىن عليه خريا ، وخزمية ممن ال يشك عامل يف ثقته ، فلست أرخص فيه بل هنى عنه ،قلت 
 "واهللا أعلم : " بن اجلالح تابعه أبو هشيم بن حممد الشافعي ، عن حممد بن علي فقال عمرو بن أحيحة 

 باب النهي عن نكاح الشغار
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا عبد اهللا  - ١٩٢٤

، عن نافع ، عن  بن يوسف ، ثنا مالك ، وأخربنا أبو عبد اهللا ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك
أن يزوج الرجل ابنته على أن : هنى عن الشغار ، والشغار " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عمر ، 

 "يزوجه اآلخر ابنته ، وليس بينهما صداق 
أنكح  إذا: " قال الشافعي رضي اهللا عنه : أنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال  - ١٩٢٥

الرجل ابنته الرجل أو املرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو املرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق 
كل واحدة منهما بضع األخرى أو على أن ينكحه األخرى ومل يسم لواحدة منهما صداقا ، فهذا الشغار الذي هنى 

 "ح ، وهو منسوخ عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال حيل النكا
عن النيب صلى اهللا عليه : وهذا حديث قد رواه األعرج ، عن أيب هريرة ، وأبو الزبري ، عنجابر : قلت  - ١٩٢٦

والشغار أن تنكح : " وسلم ويف رواية نافع بن يزيد ، عن ابن جريج ، عن أيب الزبري ، عن جابر زيادة تفسر قال 
 "ه وبضع هذه صداق هذه هذه هبذه بغري صداق ، بضع هذه صداق هذ

 باب نكاح املتعة
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ، ثنا  - ١٩٢٧

احلسن بن حممد الزعفراين ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن احلسن بن حممد ، وعبد اهللا بن حممد ، عن 
إنك رجل تايه أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن املتعة ، : " ليا ، قال البن عباس أن ع: أبيهما 

ولوال أن عليا علم نسخ نكاح املتعة ، ملا استجاز مثل هذا القول البن عباس يف : قلت " وعن حلوم احلمر األهلية 
يعين أنه : قال سفيان : زمن خيرب ، مث قال : فيه ذهابه إىل جوازه وقد روى احلميدي عن سفيان هذا احلديث وزاد 

هنى عن حلوم احلمر األهلية زمن خيرب ال يعين نكاح املتعة ، ويف ذلك تأكيد ملا قلنا من أن إخبار علي يف النهي عن " 
، " جع عنه نكاح املتعة إمنا هو الرخصة فيه ، مث مل يرخص فيه بعد ، ولواله ملا استحق ابن عباس اإلنكار عليه وملا ر

ويف حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن  - ١٩٢٨وقد روينا عن ابن عباس ، رجوعه عنه
وأصبحت : سربة أن أباه أخرب أهنم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر احلديث يف نكاح املتعة مث قال 

كنت أذنت لكم : " يا أيها الناس : بني الركن واملقام وهو يقول فخرجت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم 



يف االستمتاع من هذه النساء أال وإين حرمت ذلك إىل يوم القيامة ، فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، وال 
سن احلريب ، ثنا أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، ثنا إسحاق بن احل" تأخذوا مما آتيتموهن شيئا 

أبو نعيم ، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، فذكره ، ووقع يف بعض الروايات عن عبد العزيز ، ويف بعض 
عام الفتح ، وكذلك هو : الروايات عن الزهري ، عن الربيع حجة الوداع ، والصحيح رواية اجلماعة عن الزهري 

 رواية عبد امللك وعبد العزيز ابين الربيعيف رواية عمارة بن غزية عن الربيع ، ويف 
وروينا عن سامل بن عبد اهللا ، عن أبيه ، عن عمر بن اخلطاب ، أنه صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث  - ١٩٢٩

 باب يف نكاح احمللل"ما بال رجال ينكحون هذه املتعة ، وقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها ؟ : " قال 
 "لعن احمللل واحمللل له " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وينا عن علي ، وعبد اهللا ، مرفوعا ر - ١٩٣٠
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا سعيد  - ١٩٣١

جاء رجل إىل ابن عمر فسأله : أبيه ، أنه قال بن أيب مرمي ، ثنا أبو غسان حممد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن 
ال إال نكاح : " عمن طلق امرأته ثالثا فتزوجها أخ له من غري مؤامرة منه ليحلها ألخيه ، هل حتل لألول ؟ قال 

 "رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "يتزوجها ليحلها له ، فهذا احملل واحمللل له فال ينبغي إذا كان : " وروينا عن الزهري ، أنه قال  - ١٩٣٢
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، أنا عثمان  - ١٩٣٣

مسعت عقبة بن عامر ، : مشرح بن هاعان أبو املصعب : قال : مسعت الليث بن سعد ، يقول : بن صاحل ، قال 
بلى يا رسول اهللا من هو ؟ : قالوا " أال أخربكم بالتيس املستعار ؟ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قول ي

مسعت مشرح بن هاعان ، حيدث : ورواه أبو صاحل ، عن الليث ، قال " احمللل ، لعن اهللا احمللل واحمللل له : " قال 
اب ، ما دل على صحة النكاح إذا خال عقده عن الشرط ، وروينا عن عمر بن اخلط - ١٩٣٤عن عقبة بن عامر

 "ألن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم : " قال الشافعي 
 باب نكاح احملرم

ثنا عثمان بن سعيد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو النصر الفقيه ، وأبو احلسن العنربي ، قاال  - ١٩٣٥
ثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك وأخربنا أبو زكريا بن إسحاق ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الدارمي ، 

أن عمر بن : الربيع ، أنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، موىل ابن عمر ، عن نبيه بن وهب ، أخي بين عبد الدار 
، فأرسل إىل أبان بن عثمان ليحضره ذلك ومها حمرمان ، عبيد اهللا ، أراد أن يزوج طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبري 

ال ينكح احملرم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت عثمان بن عفان يقول : فأنكر ذلك عليه أبان وقال 
ن شيبة ب: عمر بن عبيد اهللا بن معمروقال : رواه أيوب ، عن نافع ، عن نبيه ، وقال " ، وال ينكح ، وال خيطب 

 عثمان
ثنا أبو العباس : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي قاال  - ١٩٣٦

حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن عوف ، ثنا عبد القدوس بن احلجاج ، ثنا األوزاعي ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، 
فقال سعيد يعين ابن املسيب ، وابن عباس وإن : حمرم قال  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو

وهذا ألن صاحبة األمر أعرف : " كانت خالته ما تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بعد ما أحل ، قلت 
 "بشأن تزوجيها ، وهي ميمونة بنت احلارث ، وقد أخربت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها وهو حالل 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين عبد اهللا بن أمحد النسوي ، أنا احلسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أيب  - ١٩٣٧



شيبة ، ثنا حيىي بن آدم ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا أبو فزارة ، عن يزيد بن األصم ، حدثتين ميمونةبنت احلارث ، أن 
 "وكانت خاليت وخالة ابن عباس : " قال " تزوجها وهو حالل " النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رواه أيضا ميمون بن مهران ، عن يزيد بن األصم ، عن ميمونة ، ورواه سليمان بن يسار ، عن : قلت  - ١٩٣٨
 "تزوج ميمونة حالال ، وبىن هبا حالال وكنت الرسول بينهما " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب رافع ، 
ال يصح موصوال ، إمنا هو عن ابن " تزوج وهو حمرم " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وحديث عائشة  - ١٩٣٩

أيب مليكة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال وعن مسروق ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال ، وروينا يف 
 مثل مذهبنا يف رد نكاح احملرم ، عن عمر ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر

 ب العيب يف املنكوحةبا
أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املعدل ، أنا حممد بنجعفر املزكي ، ثنا حممد بن إبراهيم  - ١٩٤٠

أميا : " قال عمر بن اخلطاب : العبدي ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك ، عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب ، قال 
 "جذام ، أو برص ، فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها رجل نكح امرأة وهبا جنون ، أو 

: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قراءة ، وأبو حممد عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي القشريي لفظا قاال  - ١٩٤١
القاسم ، وشعبة ،  ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حيىي بن أيب طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا روح بن

اجملنونة ، : أربع ال جتزن يف بيع ، وال نكاح : " عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أنه قال 
 "واجملذومة ، والربصاء ، والعفالء 

ال أن ويف رواية الشافعي إ: وقال . ورواه ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أيب الشعثاء جابر بن زيد من قوله  - ١٩٤٢
 ويف رواية سعيد بن منصور" يسمي فإن مسى جاز 

 القرناء: إال أن ميس فإن مس جاز ، وقاال بدل العفالء 
إذا تزوج املرأة فوجد هبا جنونا ، أو برصا أو جذاما ، أو قرنا ، فدخل هبا : " وروي عن علي ، أنه قال  - ١٩٤٣

 "ن أبطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها فهي امرأته إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، فيشبه أن يكو
تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم امرأة فرأى بكشحها : ويف حديث مجيل بن زيد ، عن ابن عمر ، قال  - ١٩٤٤

ويف احلديث الصحيح عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه  - ١٩٤٥"دلستم علي : " وضحا فردها وقال 
 "من األسود : " أو قال " ذوم فرارك من األسد فر من اجمل: " وسلم قال 
كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم فأرسل : ويف احلديث الصحيح عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال  - ١٩٤٦

فإنه أراد " ال عدوى : " وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم " إنا قد بايعناك فارجع : " إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 
لم على الوجه الذي كانوا يعتقدون يف اجلاهلية من إضافة العمل إىل غري اهللا تعاىل ، مث قد جيعل اهللا تعاىل واهللا أع

ال : " بإرادته خمالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا حيدثونه به ، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 وزوجها عبدباب األمة تعتق ، "يرد مرض على مصح ، وباهللا العصمة 

ثنا أبو النضر حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو احلسن حممد بن يعقوب بن أمحد الفقيه قاال  - ١٩٤٧
حممد بن يوسف ، ثنا حممد بن أمحد بن النضر ، حدثين جدي معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة بن قدامة الثقفي ، ثنا 

أهنا اشترت بريرة من : ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي اهللا تعاىل عنها مساك بن حرب ، عن عبد الرمحن بن القاسم 
: قالت " الوالء ملن ويل النعمة : " أناس من األنصار فاشترطوا الوالء ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لى اهللا عليه وخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة حلما فقال رسول اهللا ص



هو عليها صدقة ولنا : " فقال " تصدق به على بريرة ؟ : " فقالت عائشة " لو صنعتم لنا من هذا اللحم : " وسلم 
 "هدية 
أخربين أبو بكر أمحد بن حممد بن أمحد بن احلارث الفقيه ، أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن جعفر أبو  - ١٩٤٨

كان زوجها : و خيثمة ، ثنا جرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت الشيخ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أب
 "عبدا فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فاختارت نفسها ولو كان حرا مل خيريها 

ورواه حممد بن إسحاق ، عن أيب جعفر ، وعن أبان بن صاحل ، عن جماهد ، وعن هشام بن عروة ، عن  - ١٩٤٩
أن بريرة ، عتقت وهي عند مغيث ، عبد آلل أيب أمحد ، فخريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ه ، عن عائشة أبي

أخربناه أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عبد " إن قربك فال خيار لك: " ، وقال هلا 
وملثل ذلك أفىت ابن عمر : حممد بن إسحاق فذكره ، قلت العزيز بن حيىي احلراين ، ثنا حممد بن سلمة ، عن 

قول : وحفصة بنت عمر ، ويروى عن عمر ، ويف رواية األسود بن يزيد أن زوجها كان حرا ، قال البخاري 
 رأيته عبدا أصح: األسود منقطع ، وقول ابن عباس 

مد بن حليم املروزي ، أنا أبو املوجه ، ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو حممد بن احلسن بن حم - ١٩٥٠
عبدان ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد احلذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن زوج بريرة كان عبدا يقال 

فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للعباس " له مغيث ، كأين أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ، ودموعه تسيل على حليته 
لو : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم " أال تعجب من حب مغيث بريرة ، ومن بغض بريرة مغيثا ؟ "  يا عباس: 

 "فال حاجة يل فيه : " فقالت " إمنا أنا أشفع : " يا رسول اهللا أتأمرين ؟ فقال : قالت " راجعته فإنه أبو ولدك ؟ 
 ر وروي معناه عن ابن عمر ، رضي اهللا عنهماال خيار هلا على احل: " وروي عن ابن عباس ، أنه قال  - ١٩٥١

 باب أجل العنني
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن عبد اهللا املنادي ، ثنا إسحاق  - ١٩٥٢

" نه قال أ: بن يوسف األزرق ، عن سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن املسيب ، عن عمر بن اخلطاب 
وروي معناه عن عبد اهللا بن مسعود ، واملغرية بن شعبة " يؤجل سنة ، فإن قدر عليها ، وإال فرق بينهما :يف العنني 

 ، ويف إحدى الروايتني عن علي
 باب العزل
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق بن  - ١٩٥٣
: األزرق ، عن ابن عون ، عن حممد بن سريين ، عن عبد الرمحن بن بشر ، عن أيب سعيد اخلدري ، قال يوسف 

تكون له املرأة ترضع : " قالوا الرجل " وما ذاكم ؟ : " فقال : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العزل قال 
ال عليكم أال :" فقال صلى اهللا عليه وسلم " منه فيصيب منها يكره أن حتمل ، أو يكون له اجلارية فيكره أن حتمل 

ويف رواية جماهد ، عن قزعة ، عن أيب سعيد ومل يفعل أحدكم ، ومل يقل ال ، : قلت " تفعلوا ذاكم فإمنا هو القدر 
فال يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس منفوسة خملوقة إال اهللا خالقها ، ويف رواية أيب الزبري عن جابر ، عن النيب 

 "اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر هلا : " لى اهللا عليه وسلم ص
نعزل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فبلغ ذلك " كنا : ويف رواية أخرى عنه ، عن جابر ،  - ١٩٥٤

ابت ، وأيب وروينا يف إباحته عن سعد بن أيب وقاص ، وزيد بن ث" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم ينهنا عنه 
 أيوب األنصاري ، وابن عباس



ويف حديث ابن هليعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن حمرر بن أيب هريرة ، عن أيب هريرة ، عن  - ١٩٥٥
، وهو مروي عن ابن عباس ، وعن " هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عزل احلرة إال بإذهنا : " عمر ، قال 

 طاء ، وإبراهيم النخعيابن عمر ، مث عن ع
: " فقال " سئل عن العزل ؟ " أنه : وأما حديث جدامة بنت وهب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٩٥٦

 فإنه حممول على التنزيه ، فرواية من روى اإلباحة فيه أكثر" الوأد اخلفي 

ISLAM ICBOOK.WS ع |  ٢٠١٠ ينجمي م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو  ا

 



لصغري: كتاب  لسنن ا  ا
لبيهقي : املؤلف  علي ا احلسني بن  أمحد بن  بكر  بو   أ

عزل املاء عن : " وقال فيهن " يكره عشر خالل فذكرهن " أنه كان : ويف حديث ابن مسعود مرفوعا  - ١٩٥٧
 "حمله ، وإفساد الصيب غري حمرمة 

عقوب ، ثنا حممد بن إسحاق ، ثنا أبو بدر شجاع وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن ي - ١٩٥٨
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : بن الوليد ، ثنا حممد بن عمرو ، ثنا أبو سلمة ، عن أيب هريرة ، قال 

 "كذبت يهود : " إن اليهود تزعم أن العزل هي املوءودة الصغرى قال : العزل ، قالوا 
كذبت يهود ، : " يد اخلدري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وزاد فيه وروي ذلك أيضا عن أيب سع - ١٩٥٩

 "ولو أراد اهللا أن خيلقه ما استطعت أن تصرفه 
 مجاع أبواب الصداق
 باب ما يكون مهرا

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ١٩٦٠
نا عبد العزيز بن حممد ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، واللفظ حلديثه هذا ، أنا أبو بكر حممد بن إسحاق ، أنا ، أ

علي بن الصقر بن نضر ، ثنا إبراهيم بن محزة الزبيدي ، ثنا الدراوردي ، حدثين يزيد بن اهلاد ، عن حممد بن 
عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم كم كان صداق سألت : إبراهيم ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، قال 

أتدري ما النش : " قال " كان صداقه ألزواجه اثىن عشر أوقية ونشا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالت 
نصف أوقية فتلك مخسمائة درهم ، فهذا صداق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألزواجه : " ال ، قالت : قلت " ؟
" 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وحممد بن موسى ، قاال  - ١٩٦١
" أن علي بن أيب طالب : سليمان ، ثنا عبد اهللا بن وهب ، عن سليمان بن بالل ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، 

رحا ، وذكر شيئا آخر ، : بدل جرة : "  رواية أصدق فاطمة رضي اهللا عنها درعا من حديد ، وجرة ودوار ، ويف
 "وإن صداق نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مخسمائة درهم 

زوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأصدقها أربعة " وروينا عن عروة ، عن أم حبيبة ، أن النجاشي ،  - ١٩٦٢
 "ائة درهم آالف ، وكان مهور أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أربع م

صداقنا إذ كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه " كان : وروينا عن موسى بن يسار ، عن أيب هريرة ، قال  - ١٩٦٣
وسلم عشر أواق ، وهذا إن خرج خمرج األغلب ، وأما مهور أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم سوى أم حبيبة 

افظ ، أخربين أبو الوليد ، ثنا إبراهيم بن علي ، ثنا حيىي بن حيىي ، أخربنا أبو عبد اهللا احل - ١٩٦٤"فعائشة أعلم هبا 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى على ابن عبد الرمحن بن : أنا محاد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، 

ك اهللا لك ، فبار: " إين تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : قال " ما هذا ؟ : " عوف أثر صفرة فقال 
 "أومل ولو بشاة 

قال أبو عبيد : أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ، أنا أبو احلسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، قال  - ١٩٦٥
ومخسة دراهم تسمي نواة ذهب كما يسمى األربعون أوقية ، : " قال " نواة من ذهب يعين مخسة دراهم : " قوله : 



حدثنيه حيىي بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن : قال أبو عبيد  - ١٩٦٦"وكما تسمى العشرون نشا 
 "األوقية أربعون ، والنش عشرون ، والنواة مخسة : " جماهد ، قال 

تزوج امرأة من " وروينا عن سعيد بن بشري ، عن قتادة ، عن أنس ، أن عبد الرمحن بن عوف ، : قلت  - ١٩٦٧
 "قومت مخسة دراهم  األنصار على وزن نواة من ذهب

ثنا أبو العباس : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي ، قاال  - ١٩٦٨
حممد بن يعقوب ، ثنا العباس بن حممد الدوري ، ثنا يونس بن حممد املؤدب ، ثنا صاحل بن رومان ، عن أيب الزبري ، 

لو أن رجال تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك : " عليه وسلم قال عن جابر ، أن النيب صلى اهللا 
 "صداقا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال  - ١٩٦٩
أبو علي الروذباري ، أنا  أخربنا"من أعطى يف صداق ملء كفيه برا أو مترا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل " وسلم 

أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا إسحاق بن جربيل البغدادي ، أنا يزيد بن هارون ، ثنا موسى بن مسلم بن 
 رومان ، فذكره

ال ينكح النساء إال األكفاء ، وال يزوجهن إال األولياء ، وال مهر : " وأما احلديث املرفوع عن جابر  - ١٩٧٠
فإنه ال يصح ، تفرد به مبشر بن عبيد ، عن احلجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، وعمرو ، عن " هم دون عشرة درا

 قاله أمحد بن حنبل وغريه من احلفاظ. جابر ، ومبشر بن عبيد يف عداد من يضع احلديث 
 فقد قال" ال صداق أقل من عشرة دراهم : " وأما الذي روى داود األودي ، عن الشعيب ، عن علي  - ١٩٧١

غياث كذاب ، : " لقن غياث بن إبراهيمداود هذا فصار حديثا ، وقال حيىي بن معني رضي اهللا عنه : أمحد بن حنبل 
 "وداود األودي ليس بشيء 

: " وكيف يصح هذا وصحيح عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، أن عليا ، رضي اهللا عنه قال : قلت  - ١٩٧٢
 "الصداق ما تراضى به الزوجان 

قالوا " أنكحوا األيامى : " يف حديث حممد بن عبد الرمحن البيلماين ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، مرفوعا و - ١٩٧٣
 "ما تراضى عليه أهلوهم : " قال " ما العالئق ؟ " يا رسول اهللا : 

 باب النكاح على تعليم القرآن
ألعرايب ، ثنا سعدان بن نصر املخرمي أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن ا - ١٩٧٤

، ح ، وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري الرزاز ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا 
كنت يف القوم عند النيب صلى اهللا عليه : سفيان بن عيينة ، عن أيب حازم ، مسع سهل بن سعد الساعدي ، يقول 

يا رسول اهللا : فقال " إهنا وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك فقام رجل من الناس : " فقالت  وسلم فقامت امرأة
يا رسول اهللا إهنا قد وهبت نفسها لك فرأ فيها رأيك ، فقام : زوجنيها ، فلم يرد عليه شيئا ، مث قامت فقالت 

" هل عندك من شيء ؟ : "  عليه وسلم يا رسول اهللا زوجنيها مث قامت الثالثة فقال له النيب صلى اهللا: الرجل فقال 
" اذهب فاطلب ولو خامتا من حديد : " فذهب فطلب فلم جيد شيئا ، قال " فاذهب فاطلب : " ال ، قال : قال 
نعم سورة كذا وسورة كذا : قال " هل معك من القرآن شيء ؟ : " مل أجد شيئا ، قال : فذهب فطلب فقال : قال 

وروينا عن زائدة ، عن أيب حازم ، عن سهل بن سعد ، " على ما معك من القرآن  اذهب فقد زوجتكها" ، قال 
انطلق فقد : " نعم ، قال : قال " هل تقرأ من القرآن شيئا ؟ : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه القصة قال 



 "زوجتكها مبا تعلمها من القرآن 
بن شاذان البغدادي ، ثنا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يعقوب بن  وأخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم - ١٩٧٥

حدثين إبراهيم بن طهمان ، عن احلجاج بن : ثنا حفص بن عبد اهللا ، قال : سفيان ، ثنا حممد بن عقيل ، قال 
جاءت امرأة إىل : " احلجاج الباهلي ، عن عسل ، عن عطاء بن أيب رباح ، عن أيب هريرة ، رضي اهللا عنه قال 

وقال يف " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فعرضت نفسها عليه ، فذكر قريبا من قصة سهل إال أنه مل يذكر اخلامت ر
قم فعلمها عشرين آية وهي : " سورة البقرة أو اليت تليها ، قال : قال " ما حتفظ من القرآن ؟ : " فقال : آخرها 
 باب أخذ األجرة على تعليم القرآن"امرأتك 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو حيىي أمحد بن حممد بن إبراهيم السمرقندي ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ١٩٧٦

ثنا عبيد اهللا بن : نصر اإلمام ، ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ، ثنا يوسف بن يزيد وهو أبو معشر الرباء ، قال 
ن نفرا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مروا مباء أ: األخنس ، عن ابن أيب مليكة ، عن ابن عباس ، 

هل فيكم من راق ؟ إن يف املاء رجال لديغا أو سليما : " وفيهم لديغ أو سليم ، فعرض هلم رجل من أهل املاء فقال 
خذت أ: ، فانطلق رجل منهم فقرأ أم الكتاب على شاء ، فربأ ، فجاء بالشاء إىل أصحابه فكرهوا ذلك ، وقالوا 

: على كتاب اهللا أجرا ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مبا كان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "إن أحق ما أخذمت عليه أجرا كتاب اهللا عز وجل " 

التهديد والوعيد يف أخذ القوس على " وهذا أصح من حديث عبادة بن الصامت ، وأيب الدرداء يف  - ١٩٧٧
 "القرآن ملا يف إسناد حديثهما من الضعف ، مث قد محلهما بعض أصحابنا على حال جيب فيه تعليمه تعليم 

 باب نكاح التفويض
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد اهللا بن صاحل ،  - ١٩٧٨

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما " ابن عباس ، يف قوله  عن معاوية بن صاحل ، عن علي بن أيب طلحة ، عن
ملتمسوهن ، أو تفرضوا هلن فريضة ، ومتعوهن على املوسع قدره ، وعلى املقتر قدره متاعا باملعروف حقا على 

عاىل أن هو الرجل يتزوج املرأة ، ومل يسم هلا صداقا ، مث طلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر اهللا ت: " قال " احملسنني 
ميتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها خبادم أو حنو ذلك ، إن كان معسرا فثالثة أثواب أو حنو ذلك 

" 
وال أعرف يف املتعة قدرا إال أين أستحسن ثالثني درمها ملا روي : " قال الشافعي رضي اهللا عنه يف القدمي  - ١٩٧٩

 "در ثالثني درمها ، فأما رأي الوايل مما أشبه هذا بقدر الزوجني ثياب ثالث بق: " وقال مرة " عن ابن عمر 
أعطها كذا واكسها : " قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه قال : قلت  - ١٩٨٠

 "كذا ، فحسبنا ذلك هو حنو ثالثني درمها 
كي ، ثنا حممد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا حيىي بن أخربنا أبو أمحد املهرجاين ، أنا أبو بكر بن جعفر املز - ١٩٨١

لكل مطلقة متعة إال اليت تطلق ، وقد فرض : " أنه كان يقول : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، : بكري ، قال 
 "هلا الصداق ، ومل متس ، فحسبها نصف ما فرض هلا 

قصة فاطمة بنت قيس أن النيب صلى اهللا عليه  وروينا عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر ، يف - ١٩٨٢
فإنه ال بد من املتاع ، متعها ولو نصف صاع : " ال أجد ما أمتعها به ، قال : قال " متعها : " وسلم قال لزوجها 

وقصتها مشهورة يف العدة تدل على أهنا كانت مدخوال هبا وروي مثل ، قول ابن عمر ، عن القاسم بن " من متر 



 اهد ، والشعيبحممد ، وجم
" وللمطلقات متاع باملعروف حقا على املتقني " لكل مطلقة متعة : وروي عن سعيد بن جبري ، أنه قال  - ١٩٨٣

 وروي هذا القول ، عن أيب العالية ، واحلسن ، والزهري
 باب أحد الزوجني ميوت ، ومل يدخل هبا ومل يفرض هلا صداقا

نا أبو جعفر حممد بن عمرو بن البختري ، ثنا أمحد بن الوليد الفحام ، أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أ - ١٩٨٤
ثنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة : وحممد بن عبيد اهللا بن يزيد ، قاال 

ا ، ومل يدخل هبا فترددوا إليه أيت عبد اهللا يعين ابن مسعود ، يف امرأة تويف عنها زوجها ، ومل يفرض هلا صداق: ، قال 
هلا صداق نسائها ال وكس ، وال شطط ، وعليها العدة ، وهلا : إين سأقول برأيي : " ، ومل يزالوا به حىت قال 

املرياث فقام معقل بن سنان ، فشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى يف بروع بنت واشق األشجعية ، مبثل 
ضي اهللا عنه أخرجه أبو داود السجستاين يف كتاب السنن عن عثمان بن أيب شيبة ، عن ما قضيت ففرح عبد اهللا ر

يزيد بن هارون وعبد الرمحن بن مهدي ، عن سفيان وكذلك رواه عبد اهللا بن الوليد العدين ، عن سفيان ، ورواه 
فقام معقل : هللا وقال أيضا عبد الرمحن بن مهدي ، عن سفيان ، عن فراس ، عن الشعيب ، عن مسروق ، عن عبد ا

وروي عن الشعيب ، عن علقمة بن :فقال معقل بن يسار : بن سنان ورواه بعضهم عن سفيان باإلسناد األول وقال 
وروي عن عبد اهللا بن عتبة " نشهد : " فقاموا فقالوا " وذلك يسمع ناس من أشجع : " قيس ، عن عبد اهللا قال 

نشهد ، وهذا : " فقالوا " ام رهط من أشجع فيهم اجلراح ، وأبو سنان فق: " بن مسعود ، عن عبد اهللا ، وقال 
االختالف ال يقدح يف صحة احلديث ، فقد يسمي من هؤالء الرهط بعض الرواة واحدا ، وبعضهم أخذ ، وبعضهم 

لصحيح هلذا يطلق ، ولوال ثقة من أسنده ملا فرح عبد اهللا بن مسعود بروايته ، إال أن صاحيب الصحيح مل خيرجاه يف ا
 االختالف ، ولذلك توقف الشافعي رمحه اهللا أيضا يف القول به

هلا املرياث ، وال صداق هلا ، وهو قول أيب : " وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر أهنم قالوا  - ١٩٨٥
 "الشعثاء ، وعطاء ، والسنة أوىل وباهللا التوفيق 

هلا : " قال " عن املرأة ، ميوت عنها زوجها ، وقد فرض هلا صداقا ؟ سئل " وروينا عن ابن عباس ، أنه  - ١٩٨٦
 "الصداق واملرياث 

 باب الشرط يف املهر والنكاح
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق ، : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين ، قالوا  - ١٩٨٧

قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص :  قال ابن جريج: ثنا حجاج هو ابن حممد ، قال 
أميا امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو هلا ، : " ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حلجاج بن ورواه أيضا ا" وما كان بعد عصمة النكاح فهو ملن أعطاه ، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
الصداق فاسد : " أرطأة ، عن عمرو ، وإىل مثله ذهب الشافعي يف اإلمالء ويف القدمي ، وقال يف كتاب الصداق 

 "وهلا مهر مثلها ، وكان كالتوقف يف روايات عمرو إذا مل ينضم إليها ما يؤكدها 
د بن الفرات ، ثنا أبو أسامة ، عن أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا أبو مسعود أمح - ١٩٨٨

عبد احلميد بن جعفر ، عن يزيد بن أيب حبيب ، عن مرثد بن عبد اهللا وهو أبو اخلري ، عن عقبة بن عامر اجلهين ، 
تابعه ليث بن " إن أحق الشروط أن يوىف هبا ما استحللتم به الفروج : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

يف سنة النيب صلى اهللا عليه : بن أيب حبيب ، عن مرثد بن عبد اهللا ، قال الشافعي رضي اهللا عنه  سعد ، عن يزيد



وسلم أنه إمنا يوىف من الشروط مبا سن أنه جائز ، ومل تدل سنته على أنه غري جائز ، واحتج باحلديث الثابت عن 
كتاب اهللا فهو باطل ، وإن كان مائة شرط  من اشترط شرطا ليس يف: " عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ومفسر حديثه : " قال " املسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أو حرم حالال : " وقد يروى عنه : ، قال "
وهذا يف حديث كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب : قلت " يدل على مجلته 

 صلى اهللا عليه وسلم
املسلمون عند : " ويف حديث الوليد بن رباح ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٩٨٩

 "شروطهم فيما وافق احلق 
أخربنا أبو حازم احلافظ ، أنا أبو الفضل بن مخريويه ، ثنا أمحد بن جندة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا عبد  - ١٩٩٠

أن رجال تزوج : ث ، عن كثري بن فرقد ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، اهللا بن وهب ، أخربين عمرو بن احلار
امرأة على عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، وشرط هلا أن ال خيرجها ، فوضع عنه عمر بن اخلطاب الشرط 

 "املرأة مع زوجها : " وقال 
 "اب والسنة وقول غريه من الصحابة دارها ، والقول األول أشبه بالكت: " وروي عن عمر ، أنه قال هلا  - ١٩٩١
أخربنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن ابن أيب  - ١٩٩٢

قلت " شرط اهللا قبل شرطهما: " ليلى ، عن املنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد اهللا األسدي ، عن علي ، أنه قال 
 املسيب ، وأيب الشعثاء ، والشعيب ، وغريهموهو قول سعيد بن : 

: " وروينا عن عطاء اخلراساين ، فيمن تزوج بامرأة ، وشرط هلا الفرقة واجلماع بيدها ، فقال ابن عباس  - ١٩٩٣
 "خالفت السنة ، ووليت األمر غري أهله ، فالصداق والفراق واجلماع بيدك 

هلا سنة نسائها : " رأة على حكمها فقال عمر بن اخلطاب وروينا عن األشعث بن قيس ، أنه تزوج ام - ١٩٩٤
 باب الذي بيده عقدة النكاح"

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبيد اهللا بن  - ١٩٩٥
ألين علي عن الذي بيده عقدة س: " عبد احلميد ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن شريح ، قال 

 "ال ، بل هو الزوج : " قال " هو الويل : " قلت " النكاح ؟ 
وروينا أيضا ، عن جبري بن مطعم ، ويف إحدى الروايتني عن ابن عباس ، ويف رواية أخرى عن عبد اهللا  - ١٩٩٦

 "هو الويل : " بن عباس 
 باب اخللوة هل تقدر املهر ، وتوجب العدة

نا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا احلسن بن حممد الزعفراين أخرب - ١٩٩٧
، ثنا عبد اهللا بن بكر ، ثنا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن األحنف بن قيس ، أن عمر ، وعليا 

 "وعليها العدة إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فلها الصداق كامال ، : " قاال 
من كشف امرأة : " وروينا عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ١٩٩٨

 هذا منقطع" ، فنظر إىل عورهتا فقد وجب الصداق 
عز  ليس هلا إال نصف الصداق ، واحتج ابن عباس بقوله: " وروينا عن ابن عباس ، وشريح ، أهنما قاال  - ١٩٩٩
 "وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن ، وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم " وجل 
 "جيعل القول قوهلا يف اإلصابة إذا كانقد خال هبا " وظاهر الرواية عن زيد بن ثابت ، أنه كان  - ٢٠٠٠



 باب الوليمة
نا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، ث - ٢٠٠١

فقال رسول " تزوج عبد الرمحن بن عوف على وزن نواة من ذهب : " ثنا شعبة ، أخربين محيد ، مسع أنسا ، قال 
 "أومل ولو بشاة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حلسن ، ثنا أبو غسان ، ثنا أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، ثنا علي بن ا - ٢٠٠٢
بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامرأة ، : " مسعت أنس بن مالك ، يقول : زهري بن معاوية ، ثنا بيان ، قال 

 "فأرسلين فدعوت رجاال إىل الطعام 
من ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أومل على أحد : " وروينا عن أنس بن مالك ، أنه قال  - ٢٠٠٣

 "نسائه ما أومل على زينب بنت جحش أومل بشاة 
أومل على صفية بسويق ، ومتر ويف رواية " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن أنس بن مالك ،  - ٢٠٠٤
 "أومل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بعض نسائه مبدين من شعري : " ويف حديث عائشة " مسن : أخرى 

 ان الدعوةباب األمر بإتي
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا القعنيب ، فيما قرأ  - ٢٠٠٥

إذا دعي أحدكم إىل : " على مالك عن نافع ، عن عبد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ويف رواية أيوب ، " إىل وليمة عرس : " عمر ، عن نافع يف هذا احلديث وروينا عن عبيد اهللا بن " الوليمة فليأهتا 

 "فليجب ، عرسا كان أو حنوه : " عن نافع 
أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن معاوية العطار النيسابوري ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٢٠٠٦

ا مكي بن إبراهيم ، ثنا هشام بن حسان ، عن حممد بن يعقوب بن األخرم ، ثنا حامد بن أيب حامد املقرئ ، ثن
إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطرا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سريين ، عن أيب هريرة ، قال 

وروي عن ابن عمر ، عن " يعين الدعاء : " زاد فيه روح بن عبادة عن هشام " فليطعم ، وإن كان صائما فليصل 
 صلى اهللا عليه وسلم معناهالنيب 

إذا دعي أحدكم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف حديث أيب الزبري ، عن جابر ، قال  - ٢٠٠٧
 "فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك 

شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها : " ويف احلديث الصحيح عن أيب هريرة ، مرفوعا ، وموقوفا  - ٢٠٠٨
 "نياء ، ويترك املساكني ، ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله األغ

 باب االمتناع من اإلجابة إذا كان فيها معصية أو صور منصوبة ذات أرواح
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أمحد الدقاق ، ثنا عبد الرمحن بن مرزوق ، ثنا كثري  - ٢٠٠٩

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " " بن برقان ، عن الزهري ، عن سامل ، عن أبيه ، قال  بن هشام ، ثنا جعفر
وهذا املنت هبذا " " اجللوس على مائدة يشرب عليها اخلمر ، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه : عن مطعمني 
 اإلسناد غريب

من : " هللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد روي عن قاص األجناد ، عن عمر بن اخلطاب رضي ا - ٢٠١٠
 "كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقعد على مائدة يدار عليها اخلمر 

أنا عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ، ثنا عبد : حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء  - ٢٠١١



، ح ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن  اهللا بن هاشم ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا . يعقوب ،ثنا حبر بن نصر ، ثنا ابن وهب ، أخربين يونس ، عن ابن شهاب ، 

خربين عبيد إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الرازق ، أنا معمر ، عن الزهري ، أ
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت أبا طلحة يقول : اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، أنه مسع ابن عباس ، يقول 

مل يذكر يونس وابن عيينة متاثيل ، والسماع يف " ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب ، وال صورة متاثيل : " وسلم يقول 
 حديث معمر

بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أمحد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا  أخربنا أبو احلسني - ٢٠١٢
أن عمر ، رضي اهللا عنه حني قدم الشام صنع له رجل من : معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم ، موىل عمر 

" رجل من عظماء الشام إين أحب أن جتيئين ، وتكرمين أنت وأصحابك ، وهو : " النصارى طعاما ، فقال لعمر 
 "إنا ال ندخل كنائسكم من أجل الصور اليت فيها ، يعين التماثيل : " فقال له عمر 

أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا عباس بن حممد ، ثنا حممد  - ٢٠١٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، حدثين أبو هريرة ، بن عبيد الطنافسي ، ثنا يونس بن أيب إسحاق ، عن جماهد 

إين أتيتك البارحة فلم مينعين أن أدخل عليك البيت الذي كنت فيه : " أتاين جربيل عليه السالم فقال : وسلم قال 
بيت إال أنه قد كان يف باب البيت متثال رجل وستر فيه متثال ، وكان يف البيت جرو ، فمر برأس التمثال الذي يف ال

فليقطع ، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتني تبتذالن ، وتوطآن ، ومر بالكلب فليخرج ، ففعل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم ، وإذا كلب للحسن واحلسني عليهما السالم فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرج 

عن عائشة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وروينا يف احلديث الصحيح ، عن زيد بن خالد اجلهين ، .
فجذبه حىت هتكه ، : قدومه من غزاته ورؤيته النمط الذي سترته على الباب ، ومعرفتها الكراهية يف وجهه قالت 

فقطعنا منه وسادتني ، وحشوهتا ليفا فلم : " قالت " إن اهللا عز وجل مل يأمرنا أن نكسو احلجارة والطني : " وقال 
وروينا يف كراهيته عن . وروي يف حديث مرفوع ، وآخر منقطع هنيه عن ستر اجلدر بالثياب " . ذلك علي  يعب

 عمر ، وأيب أيوب ، وسليمان ، وعبد اهللا بن يزيد رضي اهللا عنهم
 باب ما يستحب من إظهار النكاح

ب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ رمحه اهللا ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقو - ٢٠١٤
احلكم ، أنا ابن وهب ، أنا عبد اهللا بن األسود القرشي ، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري ، عن أبيه ، عن رسول اهللا 

 "أعلنوا النكاح : " صلى اهللا عليه وسلم قال 
أظهروا النكاح ، واضربوا " : ورواه خالد بن إلياس ، عن ربيعة ، عن القاسم ، عن عائشة ، مرفوعا  - ٢٠١٥

 ورواه أيضا عيسى بن ميمون ، عن القاسم مبعناه" عليه بالغربال
فصل ما بني احلالل واحلرام : " وروي عن حممد بن حاطب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال  - ٢٠١٦

ضطراب الصوت به ، معىن الصوت إعالن النكاح ، وا: " ، قال أبو عبيد " الصوت ، وضرب الدف يف النكاح 
 "والذكر يف الناس 

 -وذكر ثالثا  -دخلت على قرظة بن كعب ، وأيب مسعود : وروينا عن عامر بن سعد البجلي ، قال  - ٢٠١٧
 "قد رخص لنا يف العرسان : " فقالوا " يضربن بالدف ويغنني " وجوار 
اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ، ثنا أمحد بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد: وأصح ما فيه ما  - ٢٠١٨



نقلنا امرأة وقال : مهران ، ثنا حممد بن سابق ، ثنا إسرائيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت 
هل كان معكم هلو فإن األنصار : " زفت امرأة من األنصار إىل زوجها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : غريه 
 "ا حيبون اللهو ؟ كانو

ثنا أبو العباس : أخربنا حممد بن عبد اهللا ، وحممد بن موسى ، قاال : مث كان غناؤهم وهلوهم كما : قلت  - ٢٠١٩
عن : حممد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد اهللا بن وهب ، أنا سليمان بن بالل ، عن حيىي بن سعيد 

النساء إذا تزوجت املرأة أو الرجل خرج جوار من جواري األنصار ، يغنني كان : عمرة بنت عبد الرمحن قالت 
 :فمروا يف جملس فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهن يغنني وهن يقلن : ويلعنب قالت 

 أهدي هلا زوجها كبشا
 يبحبحن يف املربد
 وزوجها يف النادي

 يعلم ما يف غد
ال تقولوا هكذا " سبحان اهللا ال يعلم ما يف غد أحد إال اهللا : " فقال وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام إليهن 

وهذا مرسل وقد رواه ابن أوس ، عن حيىي بن سعيد ، عن عمرة ، عن " أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم : وقولوا 
ح ، فقد كرهه عائشة ، ورواه األجلح ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، عن عائشة ببعض معناه وأما النثار يف الفر

الشافعي رمحه اهللا ملن أخذه ألنه ال يأخذ إال بغلبة ، إما بفضل قوة ، وإما بفضل قلة حياء ، واملالك مل يقصد به 
قصده ، وكان أبو مسعود األنصاري يكرهه ، وكرهه عطاء ، وعكرمة ، وإبراهيم ، ومل يثبت شيء مما روي يف 

 وسلم واهللا أعلم النثار يف العرس ، عن النيب صلى اهللا عليه
 باب حق الزوج على املرأة

أنا أبو حامد بن بالل ، ثنا أمحد بن منصور املروزي ، ثنا النضر بن مشيل ، أنا : أخربنا أبو طاهر الفقيه ،  - ٢٠٢٠
لو كنت آمرا أحدا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حممد بن عمرو ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال 

 "يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها ملا عظم اهللا من حقه عليها  أن
حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه  - ٢٠٢١

ذا ما حدثنا أبو ه: املزكي ، ثنا أمحد بن يوسف السلمي ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن مهام بن منبه ، قال 
ال تصوم املرأة ، وبعلها شاهد إال بإذنه ، وال تأذن يف بيته : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 

وهذا اإلنفاق حممول على : " قلت " وهو شاهد إال بإذنه ، وما أنفقت من كسبه عن غري أمره فإن نصف أجره له
 "ا ، وبذلك أفىت أبو هريرة ، واهللا أعلم إنفاقها مما أعطاها الزوج يف قوهت

أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا شعبة ، عن  - ٢٠٢٢
إذا باتت املرأة مهاجرة لفراش : " قتادة ، عن زرارة بن أوىف ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 شك أبو داود" لعنتها املالئكة ، حىت تصبح أو تراجع زوجها 
 باب حق املرأة على الزوج

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو النضر حممد بن حممد الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا موسى بن  - ٢٠٢٣
: قلت : اوية ، عن أبيه ، قال إمساعيل ، ثنا محاد بن سلمة ، ثنا أبو قزعة سويد بن حجري الباهلي ، عن حكيم بن مع

أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، وال تضرب : " يا رسول اهللا ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال 



 باب املرأة تترك بعض حقها لتصلح احلال بينها وبني زوجها فال يطلقها"الوجه ، وال تقبح ، وال هتجر إال يف البيت 
 احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا احلسن بن علي بن زياد ، ثنا أمحد بن يونس ، أخربنا أبو عبد اهللا - ٢٠٢٤

يا ابن أخيت كان رسول اهللا صلى : ثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن عائشة ، أهنا قالت له 
هو يطوف علينا فيه فيدنو من كل اهللا عليه وسلم ال يفضل بعضنا على بعض يف مكثه عندنا ، وكان قل يوم إال و

امرأة من غري مسيس حىت يبلغ اليت هي يومها فيبيت عندها ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حني أسنت ، وفرقت أن 
يفارقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يا رسول اهللا يومي هو لعائشة فقبل ذلك منها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو ( ذلك أنزل اهللا عز وجل فيها ، ويف أشباهها  يف: وسلم ، قالت عائشة 
 )إعراضا فال جناح عليهما أن يصاحلا بينهما صلحا والصلح خري 

وأخربنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن  - ٢٠٢٥
كانت ابنة حممد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج ، وكره منها كربا ، : ن املسيب ، قال الزهري ، عن سعيد ب

ال تطلقين ، وأمسكين ، واقسم يل ما شئت فاصطلحا على صلح ، فجرت : " وإما غري ذلك ، فأراد طالقها فقالت 
 "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا : " ونزل القرآن " السنة بذلك 

قال " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم " العدل بني النساء يف القسم قال اهللا عز وجل باب 
ال تتبعوا أهواءكم أفعالكم : يقول " فال متيلواكل امليل " يعين مبا يف القلوب : الشافعي ، عن بعض أهل العلم 

وما أشبه ما قالوا مبا قالوا ألن اهللا تعاىل : " الشافعي  ، قال" فتذروها كاملعلقة " فيصري امليل بالفعل الذي ليس لكم 
 "جتاوز عما يف القلوب ، وكتب على الناس األفعال واألقاويل ، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كل امليل 

،  أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا جعفر بن حممد بن شاكر ، ثنا عفان ، ثنا مهام - ٢٠٢٦
ومحاد ، وأبان ، وأبو عوانة كلهم حيدثين عن قتادة ، عن زرارة بن أوىف ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه 

 "إن اهللا جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل يتكلموا به أو يعملوا : " وسلم قال 
 باب

عبد اهللا الصفار ، ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٢٠٢٧
: ثنا موسى بن إمساعيل ، ثنا محاد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، عن عبد اهللا بن يزيد ، عن عائشة ، قالت 

اللهم هذا قسمي فيما أملكفال تلمين فيما متلك وال : " كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول 
 "يعين القلب ، وهذا يف العدل بني نسائه : " ، قال القاضي " أملك 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ، ثنا جدي ، حدثين ابن  - ٢٠٢٨

 صلى اهللا أن رسول اهللا: أيب أويس ، حدثين سليمان بن بالل ، عن هشام بن عروة ، أخربين أيب ، عن عائشة ، 
يريد يوم عائشة ، فأذن له أزواجه " أين أنا غدا ، أين أنا غدا " عليه وسلم كان يسأل يف مرضه الذي مات فيه 

 يكون حيث يشاء ، فكان يف بيت عائشة حىت مات عندها
سي ، ثنا أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أمحد بن سلمان الفقيه ، ثنا جعفر بن أيب عثمان الطيال - ٢٠٢٩

عفان ، وأبو الوليد الطيالسي ، وحممد بن سنان العويف ، ثنا مهام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشري بن 
من كانت له امرأتان فمال إىل إحدامها جاء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هنيك ، عن أيب هريرة ، قال 

باب حق العبد يف مقام الزوج ، واختالف حال البكر "مائل : " ية عفان ويف روا" يوم القيامة ، وأحد شقيه ساقط 
 والثيب يف ذلك



أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ،  - ٢٠٣٠
ك بن أيب بكر ، عن أيب بكر بن عبد أنا مالك ، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، عن عبد املل

ليس بك على أهلك : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تزوج أم سلمة وأصبحت عنده فقال : الرمحن ، 
 "ثلث : " قالت " هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت ، مث درت 

 حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن عمرو احلرشي ، ثنا القعنيب ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا - ٢٠٣١
ثنا سليمان بن بالل ، عن عبد الرمحن بن محيد ، عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب بكر بن عبد 

فقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن خيرج فأخذت بثوبه : الرمحن ، 
 "إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع ، وللثيب ثالث : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أن : ورواه حممد بن أيب بكر ، عن عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أم سلمة ،  - ٢٠٣٢
ليس بك على أهلك هوان إن شئت : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا تزوج أم سلمة أقام عندها ثالثا مث قال 

أخربناه أبو علي الروزباري ، ثنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، " سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي 
 ثنا زهري بن حرب ، ثنا حيىي ، عن سفيان ، حدثين حممد بن أيب بكر ، فذكره موصوال

لقاسم سليمان بن أمحد ، ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ،عن أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أبو ا - ٢٠٣٣
عبد الرازق ، عن الثوري ، عن أيوب ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، ثنا علي بن 

أنس بن  احلسن ، ثنا عبد اهللا بن الوليد ، عن سفيان ، ثنا أيوب السختياين ، وخالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن
من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها : " مالك ، قال 

من السنة أن يقيم عند البكر سبعا ، : ويف رواية عبد الرازق " فلو قلت إنه رفعه لصدقت : " قال خالد " ثالثا 
ورواه غريه عن عبد الرازق ، عن " إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  ولو شئت قلت رفعه: " وعند الثيب ثالثا قال 

رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه : ولو شئت قلت : الثوري ، عن أيوب ، وخالد ، ويف آخره قال الثوري ، قال خالد 
 وسلم ، ورواه أبو عاصم ، عن سفيان مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

إذا تزوج الرجل املرأة بكرا فلها سبع مث يقسم ، وإذا تزوجها ثيبا فلها : " ، عن أنس ويف رواية محيد  - ٢٠٣٤
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس هو األصم ، ثنا حممد بن إسحاق ، ثنا عبد اهللا بن بكر " ثالث مث يقسم 

 ، ثنا محيد ، عن أنس ، فذكره
 باب القسم للنساء إذا حضر سفر

خربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ، ثنا أبو زكريا حيىي بن حممد بن حيىي ، أ - ٢٠٣٥
ثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراين ، ثنا فليح بن سليمان املزين ، عن ابن شهاب الزهري ، عنعروة بن 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : يب صلى اهللا عليه وسلم قالت الزبري ، ومجاعة ، ذكرهم زعموا أن عائشة ، زوج الن
فأقرع بيننا يف : " قالت " أراد أن خيرج سفرا أقرع بني أزواجه ، فأيهن خرج سهمها خرج هبا معه " وسلم إذا 

 "غزاة غزاها ، فخرج سهمي فخرجت معه 
هن فعظوهن ، واهجروهن يف املضاجع ، والاليت ختافون نشوز" باب نشوز املرأة على الرجل قال اهللا عز وجل 
 "واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد اهللا بن صاحل ،  - ٢٠٣٦
تلك املرأة تنشز ، وتستخف : "  عن معاوية بن صاحل ، عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس ، يف هذه اآلية قال



حبق زوجها ، وال تطيع أمره فأمره اهللا عز وجل أن يعظها ، ويذكرها باهللا ، ويعظم حقه عليها فإن قبلت ، وإال 
هجرها يف املضجع ، وال يكلمها من غري أن يذر نكاحها ، وذلك عليها شديد ، فإن راجعت وإال ضرهبا ضربا غري 

إذا : " يقول " فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال : " قال " ا ، وال جيرح هلا جرحا مربح ، وال يكسر هلا عظم
يا رسول اهللا ، إن يل امرأة يف : قلت : وروينا يف حديث لقيط بن صربة قال " أطاعتك فال تتجن عليها العلل 
عظها : " يقول " فمرها : " قال  إن يل منها ولدا وهلا صحبة ،: ، قلت " طلقها : " لساهنا شيء يعين البذاء ؟ قال 

فإن جلجن ، : " قال الشافعي رمحه اهللا  - ٢٠٣٧"، فإن يك فيها خري فستقبل ، وال تضربن ظعينتك ضرب أميتك 
، " وال جتاوز هبا يف هجرة الكالم ثالثا : " قال الشافعي " فأظهرن نشوزا بقول ، وفعل ، فاهجروهن يف املضاجع 

إمنا أباح اهلجرة يف املضجع ، وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جياوز باهلجرة يف  ألن اهللا تعاىل: " قلت 
وهذا احلديث صحيح من حديث ابن عمر ، وأنس بن مالك وغريمها عن النيب صلى اهللا : ، قلت " الكالم ثالثا 

الغ يف الضرب حدا ، وال وال تب: " قال " فإن أقمن بذلك على ذلك فاضربوهن : " عليه وسلم ، قال الشافعي 
 "يكون مربحا ، وال مدميا ويتوقى فيه الوجه 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، ثنا حيىي بن الربيع ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبد  - ٢٠٣٨
ال : "  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: اهللا بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ، عن إياس بن أيب ذباب ، قال 

ذئر النساء على : " فجاء عمر بن اخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال " تضربوا إماء اهللا 
لقد أطاف بآل حممد : " فقال " أزواجهنفأذن هلم ، فضربوا ، فأطاف برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساء كثري 

، وقد مضى يف حديث معاوية القشريي " ، وال جتدون أولئك خياركم الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكني أزواجهن 
 "وال تضرب الوجه ، وال تقبح : " ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 .باب احلكم يف الشقاق بني الزوجني 
س أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حبر بن نصر ، ثنا حممد بن إدري - ٢٠٣٩

عن عبيدة ، أنه قال يف هذه اآلية : الشافعي ، ثنا عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن سريين ، 
جاء رجل وامرأة إىل علي رضي : قال " وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها : " 

، فأمرهم علي ، فبعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها مث قال اهللا تعاىل عنه ومع كل واحد منهما فئام من الناس 
قالت املرأة " تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن جتمعا أن جتمعا ، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا : " للحكمني 

، واهللا حىت تقر مبثل كذبت : " فقال علي " أما الفرقة فال : " رضيت بكتاب اهللا مبا علي فيه ويل ، وقال الرجل : 
 " الذي أقرت به 

 كتاب اخللع والطالق

 اخللع والطالق
 باب الوجه الذي حتل به الفدية

ثنا أبو العباس حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عثمان سعيد بن حممد بن عبدان ، قاال  - ٢٠٤٠
وان أبو نوح ، أنا جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن يعقوب ، ثنا العباس بن حممد الدوري ، ثنا عبد الرمحن بن غز

: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن مشاس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت : عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 
أتردين عليه : " فقال " يا رسول اهللا ، ما أنقم على ثابت يف دين وال خلق ، غري أين أخاف الكفر يف اإلسالم ؟ 



فردت عليه : " ورواه غريه عن أيب نوح وقال فيه " نعم ، فأمرها أن ترد عليه ، ففرق بينهما : " قالت " ؟  حديقته
 "أقبل احلديقة ، وأطلقها تطليقة : " قال ثابت : ورواه خالد احلذاء ، عن عكرمة وقال فيه " وأمره ففارقها 

ألصم ، ثنا الربيع ، ثنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس ا - ٢٠٤١
" اختلعت من زوجها بكل شيء هلا ، فلم ينكر ذلك عبد اهللا بن عمر " ، عن موالة لصفية بنت أيب عبيد ، أهنا 

 وروي عن عمر ، وعثمان معناه
منقطع ، ومنكر : ا أعطى وحديث عطاء ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كره أن يأخذ منها أكثر مم - ٢٠٤٢

نعم وزيادة ، : قالت " أتردين عليه حديقته ؟ : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا : هبذا اللفظ ، وإمنا احلديث 
 "أما الزيادة فال ،يعين ، واهللا أعلم ، ألن الزوج يرضى مبا أعطى ، وال يطلب الزيادة : " قال 

 " اخللع فسخ أو طالق: " باب من قال 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا  - ٢٠٤٣

عنامرأة : سفيان ، عن عمرو يعين ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس 
ذكر اهللا الطالق يف أول اآلية وآخرها ، : " ابن عباس طلقها زوجها تطليقتني ، مث اختلعت منه أيتزوجها ؟ قال 

 "واخللع بني ذلك فليس اخللع بطالق ينكحها 
 "مجع بني رجل وامرأته بعد تطليقتني وخلع " وروى ليث ، عن طاوس ، أن ابن عباس ،  - ٢٠٤٤

 "اخللع طالق بائن : " باب من قال 
حممد بن جعفر ، وأنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، أخربنا أبو أمحد املهرجاين ، أنا أبو بكر  - ٢٠٤٥

ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن مجهان ، موىل : قاال 
هي : "  ذلك فقال عن أم بكرة األسلمية ، أهنا اختلعت من زوجها عبد اهللا بن أسيد ، مث أتيا عثمان يف: األسلميني 

: قال ابن املنذر . وروي عن علي ، وعبد اهللا بن مسعود ، يف معناه " تطليقة إال أن تكون مسيت شيئا فهو ما مسيت 
ضعف أمحد بن حنبل حديث عثمان ، وحديث علي ، وابن مسعود يف إسنادهم مقال ، وليس يف الباب أصح من 

 اس رمحه اهللاحديث ابن عباس ، يعين حديث طاوس عن ابن عب
وإسناده ضعيف " جعل اخللع تطليقة بائنة " أنه : وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، مرفوعا : قلت  - ٢٠٤٦

 مبرة ، وكيف يصح ذلك ومذهبهما خبالف ذلكباب املختلعة ال يلحقها الطالق
ن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع ب - ٢٠٤٧

ال : " مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وابن الزبري ، قاال يف املختلعة يطلقها زوجها 
ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبري " يلزمها طالق ألنه طلق ما ال ميلك 

 "طلق ما ال ميلك : " اختلعت ، مث طلقها زوجها يف العدة ؟ قاال أهنما سئال عن امرأة 
 باب ال طالق قبل النكاح

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا علي بن محشاذ ، ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن إبراهيم  - ٢٠٤٨
ز ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا هشيم ، ثنا وحدثنا علي بن عبد العزي: ، ثنا حسني املعلم ، عن عمرو بن شعيب ، قال 

ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عامر األحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال 
ال نذر البن آدم فيما ال ميلك ، وال طالق فيما ال ميلك ، والعتاق فيما ال : " ويف حديث هشيم " طالق قبل نكاح 

 "ميلك 



نا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن سنان القزاز ، ثنا أبو بكر أخرب - ٢٠٤٩
ال طالق ملن : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : احلنفي ، ثنا ابن أيب ذئب ، ثنا عطاء ، حدثين جابر ، قال 

ابن أيب ذئب ، عن عطاء ، وحممد بن املنكدر ، عن جابر  ورواه أيضا وكيع ، عن" مل ميلك ، وال عتاق ملن مل ميلك 
وروي من وجه آخر عن جابر وروينا عن طاوس ، عن " ال طالق قبل نكاح ، وال عتق قبل ملك : " يرفعه قال 

 - ٢٠٥٠معاذ بن جبل ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو قول علي ، وابن عباس وعائشة رضي اهللا عنها
ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا : احلسني بن حممد الروذباري ، وأبو احلسني بن بشران ، قاال أخربناه أبو علي 

ال طالق إال : " سعدان بن نصر ، ثنا معاذ العنربي ، عن محيد الطويل ، عن احلسن ، عن علي بن أيب طالب ، قال 
 "من بعد نكاح 

تزوجت " إن : قلت : ال ، سأل علي بن أيب طالب قال ورواه مبارك بن فضالة ، حدثنا احلسن ، أن رج - ٢٠٥١
أخربنا به أبو عبد اهللا احلافظ إجازة ، أنا أبو الوليد " تزوجها فال شيء عليك : " قال علي " فالنة فهي طالق ؟ 

 الفقيه ، ثنا حممد بن إسحاق ، ثنا حممد بن رافع ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا مبارك بن فضالة ، فذكره
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قراءة عليه ، أخربين أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب مبرو ، ثنا الفضل بن  - ٢٠٥٢

عبد اجلبار ، ثنا علي بن احلسن بن يوسف ، أنا احلسني بن واقد ، وأبو محزة مجيعا عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، 
إن تزوجت فالنة فهي : هلا فزلة من عامل يف الرجل يقول ما قاهلا ابن مسعود وإن يكن قا: عن ابن عباس ، قال 

ومل يقل " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن : " قال اهللا تبارك وتعاىل . طالق 
 إذا طلقتم املؤمنات ، مث نكحتموهن

ويف رواية سعيد بن جبري "الق من بعد نكاح الط" إمنا : ويف رواية قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس  - ٢٠٥٣
مث ذكر قول ابن " ليس بشيء : " قال " تزوجت فالنة فهي طالق ؟ " إن : سئل ابن عباس عن الرجل يقول : قال 

مسعود وقرأ اآلية وروينا عن سعيد بن املسيب ، وعروة بن الزبري ، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، وأيب سلمة بن 
ن ، وأيب بكر بن عبد الرمحن بن احلريث ، وعطاء ، وطاوس ، وجماهد ، وسعيد بن جبري ، واحلسن ، وأيب عبد الرمح

الشعثاء ، وعكرمة ، ووهب بن منبه ، ومجاعة يكثر تعدادهم ، وهو قول علي بن احلسني ، وأهل البيت رضي اهللا 
 عنهم أمجعني

 باب إباحة الطالق
، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا اخلضر بن أبان ، ثنا حيىي بن آدم ، ثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ - ٢٠٥٤

حيىي بن زكريا بن أيب زائدة ، عن صاحل بن صاحل ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، عن 
 "طلق حفصة ، مث راجعها " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر 

طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ،ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ، ثنا حيىي  أخربنا أبو - ٢٠٥٥
تزوج رجل على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن أيب بكري ، ثنا معرف بن واصل ، حدثين حمارب بن دثار ، قال 

مث : قال " مث ماذا ؟ : " قال . نعم : قال " ؟ أتزوجت : " وسلم امرأة فطلقها فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
مث تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له : قال " قد يفعل ذلك الرجل : " ال ، قال : قال " أمن ريبة ؟ " طلقت ، قال 

فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول اهللا صلى اهللا : النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك ، قال معرف 
وقد روي عن حممد بن خالد ، عن معرف ، " إنه ليس شيء من احلالل أبغض إىل اهللا من الطالق : " وسلم  عليه

عن حمارب ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خمتصرا ، وقد رواه عبيد اهللا الوصايف ، عن حمارب ، عن 



 ابن عمر كذلك
 "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن " ز وجل باب بيان طالق السنة وطالق البدعة ، قال اهللا ع

وقرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم يا أيها النيب : ويف رواية ابن الزبري ، عن ابن عمر ، يف قصة طالقه قال  - ٢٠٥٦
إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف قبل عدهتن ، ويف رواية عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل 

 روي كذلك ، عن ابن عباسعدهتنو
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد بن أيب حامد املقري ، قاال  - ٢٠٥٧

: ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا حممد بن عبيد الطنافسي ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول اهللا صلى اهللا  طلقت امرأيت على عهد" 

مره فلرياجعها حىت تطهر ، مث حتيض حيضة أخرى ، فإذا : " عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: فقلت لنافع " ق هلا النساء طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن جيامعها أو ميسكها فإهنا العدة اليت أمر اهللا تعاىل أن تطل

وهذا املعىن رواه الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، " واحدة اعتدت هبا : " قال " ما صنعت التطليقة ؟ " 
 عن أبيه ، وكذلك روي عن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر

صم إمالء ، ثنا السري بن خزمية ، ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب األ - ٢٠٥٨
سألت : حجاج بن منهال ، ثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، حدثين حممد بن سريين ، حدثين يونس بن جبري ، قال 

فإن عبد : قال " نعم : " أتعرف عبد اهللا بن عمر ؟ قلت : فقال " رجل طلق امرأته وهي حائض : " ابن عمر قلت 
أته ، وهي حائض ، فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأله ، فأمره أن يراجعها ، مث يطلقها اهللا بن عمر طلق امر
وهبذا املعىن رواه أنس " أرأيت إن عجز واستحمق : نعم ، قال : " قال " فيعتد هبا ؟ : " قلت : يف قبل عدهتا ، قال 

هم ، عن ابن عمر ، وكذلك رواه حممد بن عبد بن سريين ، وسعيد بن جبري ، وزيد بن أسلم ، وأبو الزبري ، وغري
 الرمحن ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو بكر بن عبيد اهللا ، أنا احلسن بن سفيان ، ثنا حممد بن عبد اهللا  - ٢٠٥٩
طلحة ، عن سامل ، عن ابن عمر ، أنه طلق  بن منري ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل

مره فلرياجعها ، مث ليطلقها : " امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك عمر بن اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
فإن كان احملفوظ رواية نافع ومن تابعه فيحتمل أن يكون إمنا أراد بذلك االسترباء بعد "إذا طهرت أو هي حامل 

طلقها فيها بطهر تام ، مث حيض تام ليطلقها ، وهي تعلم عدهتا احلمل أو احليض ، وليطلقها بعد علمه  احليضة ، اليت
 حبمل ، أو كان رمبا يرغب فيمسك للحمل

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا  - ٢٠٦٠
: " ، ثنا عبد الرازق ، أخربنا عمي وهب بن نافع ثنا عكرمة ، أنه مسع ابن عباس ، يقول  أمحد بن منصور الرمادي

فأن يطلقها طاهرا من غري مجاع ، أو : فأما احلالل : وجهان حالل ووجهان حرام : الطالق على أربعة وجوه 
جيامعها ال يدري أيشتمل الرحم فأن يطلقها حائضا ، أو يطلقها حني : يطلقها حامال مستبينا محلها ، وأما احلرام 

 "على ولد أم ال 
 باب من طلق امرأته ثالثا

أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن علي بن إبراهيم بن معاوية العطار النيسابوري ، أنا أبو عبد اهللا  - ٢٠٦١
 بن عمر ، حدثين القاسم ، بن يعقوب بن األخرم ، ثنا حيىي بن حممد ، ثنا مسدد ، ثنا حيىي بن حممد ، ثنا عبيد اهللا



أن رجال طلق امرأته ثالثا فتزوجها رجل آخر ، فطلقها قبل أن ميسها ، فسئل رسول اهللا صلى اهللا : عن عائشة ، 
ويف هذا احلديث الصحيح داللة على "ال ، حىت يذوق عسيلتها كما ذاق األول : " أحتل لألول ؟ قال : عليه وسلم 

، حيث مل ينكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املطلق ثالثا ، وفيه داللة على  أن الطالق الثالث ليس مبحرم
 إمضاء الطالق الثالث ، وفيه داللة على أهنا ال حتل لألول إال بعد دخول الثاين هبا

ري ، أخربنا أبو علي ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أمحد بن صاحل ، ثنا عبد الرازق ، عن معمر ، عن الزه - ٢٠٦٢
عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ، عن حممد بن إياس ، أن ابن عباس وأبا هريرة ، 

ال حتل له حىت تنكح زوجا : " سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثالثا فكلهم قالوا : وعبد اهللا بن عمرو بن العاص 
 "غريه 

طلق امرأته ثالثا قبل أن يدخل هبا ال " بد اهللا بن مسعود ، فيمن وروينا أيضا ، عن عمر ، وعلي ، وع - ٢٠٦٣
 "حتل له حىت تنكح زوجا غريه 

بانت منك : " فقال " إين طلقت امرأيت مائة ؟ : " أن رجال ، قال : وروينا عن عبد اهللا بن مسعود ،  - ٢٠٦٤
 "بثالث ، وسائرهن معصية 

إهنا الثالث فتحرم عليك امرأتك وبقيتهن : " مرأته ألفا قال وعن عبد اهللا بن عباس ، يف رجل طلق ا - ٢٠٦٥
 "مائة : " ويف رواية أخرى عن ابن عباس " عليك وزر ، اختذت آيات اهللا هزوا 

 "ثالث حترمها عليك ، واقسم سائرهن بني نسائك : " وعن علي ، يف رجل طلق امرأته ألفا قال  - ٢٠٦٦
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أبو : وأبو بكر أمحد بن احلسن ، قاال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، - ٢٠٦٧

أمية الطرسوسي ، ثنا معلى بن منصور الرازي ، ثنا شعيب بن رزيق ، أن عطاء اخلراساين ، حدثهم عن احلسن ، 
يقتني أخراوين عند حدثنا عبد اهللا بن عمر ، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، مث أراد أن يتبعها بتطل: قال 

ما هكذا أمرك اهللا إنك قد " يا ابن عمر : القرئني الباقيني ، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فراجعتها : قال " أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء 

يا رسول اهللا ، أفرأيت لو أين طلقتها ثالثا كان حيل : فقلت " ذلك أو أمسك إذا هي طهرت فطلق عند : " مث قال 
ومن زعم أن الطالق الثالث حيرم احتج : قلت " لو كانت تبني منك فتكون معصية: " يل أن أراجعها ؟ قال يل 

 حال احليض ، ال حيرم محله على احلال ، وهو أنه قد كان طلقها واحدة يف: " ومن قال " فيكون معصية " بقوله 
وقد " والواحدة والثالث يف حال احليض معصية ، واهللا أعلم ، وهذه لفظة تفرد بروايتها عطاء اخلراساين واهللا أعلم 

روينا يف إمضاء الطالق الثالث عن عمر ، وعلي ، وعبد اهللا بن عباس ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عمر ، 
 ، واحلسن بن علي ، واملغرية بن شعبة ، وعائشة رضي اهللا عنها وعبد اهللا بن عمرو ، وأيب هريرة

الطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " كان : فأما حديث طاوس ، عن ابن عباس ، قال  - ٢٠٦٨
 "وأيب بكر ، وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة حىت أمضاها عمر 

أيب رباح ، وجماهد ، وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك بن  ورواية سعيد بن جبري ، وعطاء بن - ٢٠٦٩
ولو كان " أنه أجاز الطالق الثالث ، وأمضاهن : " احلارث ، وحممد بن إياس بن بكري ، وغريهم عن ابن عباس 

 .حديث طاوس علي ظاهره مل خيالفه ابن عباس 
ضي هبا أو أراد طالق البتة فعرب بالثالث عن فهو حمصول علي النسخ أو علي أن الثالث ومادوهنن واحدة يف أن يق



البتة أو أراد إذا قال بغري مدخول هبا أنت طالق انت طالق أنت طالق فتقع األويل دون مابعدها فقد رواه ايوب 
 . مقيدا ملا قبل الدخول واهللا أعلم 

 باب ما يقع به الطالق من الكالم ، وال يقع إال بنية
احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال الشافعي رمحه أخربنا أبو عبد اهللا  - ٢٠٧٠

الطالق ، والفراق ، والسراح فمن خاطب امرأته ، فأفرد هلا امسا من : ذكر اهللا الطالق يف كتابه بثالثة أمساء : اهللا 
 "هذه األمساء لزمها الطالق 

أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد اهللا بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا - ٢٠٧١
أخربين يوسف بن : وهب ، عن سليمان بن بالل ، عن عبد الرمحن بن حبيب ، أنه مسع عطاء بن أيب رباح ، يقول 

: جد ثالث جدهن جد وهزهلن : " أنه مسع أبا هريرة ، حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ماهك ، 
أربع : " وروينا عن ابن املسيب ، عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٢٠٧٢"النكاح ، والطالق ، والرجعة 

 "النذر ، والطالق ، والعتق ، والنكاح : مقفالت 
حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالء وأبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب  - ٢٠٧٣

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا عمي حممد بن : هم ، قالوا إسحاق ، وغري
علي بن شافع ، عن عبد اهللا بن علي بن السائب ، عن نافع بن عجري بن عبد يزيد ، أن ركانة بن عبد يزيد ، طلق 

يا رسول اهللا ، إين طلقت امرأيت سهيمة : يه وسلم فقال امرأته سهيمة املزنية البتة ، مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عل
" واهللا ما أردت إال واحدة ؟ : " البتة ، واهللا ما أردت إال واحدة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لركانة 

 زمن عمر ، فردها إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطلقها الثانية يف" واهللا ما أردت إال واحدة : " فقال ركانة 
والثالثة يف زمن عثمان أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا حممد بن يونس النسائي 
، أن عبد اهللا بن الزبري حدثهم ، عن حممد بن إدريس الشافعي ، حدثين عمي حممد بن علي ، عن ابن السائب ، عن 

 يزيد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هبذا احلديثنافع بن عجري ، عن ركانة بن عبد 
وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال يف البتة بنحو من هذا ، وروي عنه أيضا يف اخللية ،  - ٢٠٧٤

أردت فيها الفراق أو : " والربية ، والبتة ، والبائنة واحدة ، وهو أحق هبا وكذلك يف حبلها على غارهبا ، إذا قال 
 "الطالق 
أخربنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ، ثنا أبو عباد ،  - ٢٠٧٥

" إن : كنا عند علي رضي اهللا عنه فذكر اخليار فقال : ثنا جرير بن حازم ، ثنا عيسى بن عاصم ، عن زاذان ، قال 
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها : فقلت " يار أمري املؤمنني يعين عمر قد سألين عن اخل

ليس كذلك ، ولكنها اختارت زوجها فليس بشيء ، وإن اختارت نفسها : " فواحدة وهو أحق هبا ، فقال عمر 
ين فواحدة وهو أحق هبا ، فلم أستطع إال متابعة أمري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه فلما خلص األمر إيل ، وعلمت أ

واهللا لئن جامعت عليه أمري املؤمنني عمر ، وتركت رأيك : فقالوا " مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى 
أما إنه قد أرسل إىل زيد بن ثابت : مث قال " فضحك : " الذي رأيت إنه ألحب إلينا من أمر تفردت به بعده ، قال 

" نفسها فثالث ، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق هبا إن اختارت : " ، فسأل زيدا فخالفين ، وإياه فقال زيد 
 وروينا عن عبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عباس ، أهنما قاال يف اخليار حنو قول عمر: قلت 

فإن أناسا يروون عن علي خالف هذا : " وروينا عن أيب إسحاق ، عن أيب جعفر ، حنو قول عمر قيل له  - ٢٠٧٦



 "وجدوه يف الصحف هكذا : " قال " ؟ 
خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : " ويف احلديث الثابت عن مسروق ، عن عائشة ، قالت  - ٢٠٧٧

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا احلسن  - ٢٠٧٨"فاخترناه فلم يكن ذلك طالقا 
سألت عائشة عن : عيل بن أيب خالد ، عن عامر ، عن مسروق ، قال بن علي بن عفان ، ثنا أبو أسامة ، ثنا إمسا

 "قد خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفكان طالقا ؟ : " اخلرية ؟ ، فقالت 
أراها واحدة ، : " قال " ملك امرأته ، وطلقت نفسها ثالثا " وروينا عن عبد اهللا بن مسعود ، فيمن  - ٢٠٧٩

 وروينا عن زيد بن ثابت ، مثل ذلك" وأنا أرى ذلك : " فقال عمر " وهو أحق هبا 
وقال " قد طلقتك ثالثا : " فقالت " أجاب هبذا فيمن ملك امرأته أمرها " وروينا عن ابن مسعود ، أنه  - ٢٠٨٠

 "وأنا أرى ذلك : " عمر 
اهللا نوءها لو قالت قد خطأ : " بلغين أن ابن عباس ، كان يقول : وروينا عن منصور ، أنه قال إلبراهيم  - ٢٠٨١

 "مها سواء يعين قوهلا طلقتك ، وطلقت نفسي : " فقال إبراهيم " طلقت نفسي 
أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا هشام ، عن  - ٢٠٨٢

وقال " احلرام ميني يكفرها " يف : عباس ، قال  حيىي بن أيب كثري ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن
 "لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة : " 

إن نوى ميينا فيمني ، وإن نوى طالقا فطالق ، وهو ما : قال يف احلرام " وروينا عن ابن مسعود ، أنه  - ٢٠٨٣
 "نوى من ذلك 

: " ن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت وروينا عن مسلمة بن علقمة ، عن داود بن أيب هند ، ع - ٢٠٨٤
أخربنا علي بن " آىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل احلرام حالال ، وجعل يف اليمني كفارة

أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، ثنا زكريا بن حيىي الساجي ، ثنا احلسن بن قزعة ، ثنا مسلمة بن علقمة فذكره 
 واه غري واحد ، عن داود فأرسله، ور

أخربنا أبو نصر بن قتادة ، أنا منصور النفروي ، ثنا أمحد بن جندة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، ثنا  - ٢٠٨٥
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلف حلفصة أال يقرب أمته وقال : داود ، عن الشعيب ، عن مسروق ، أنه قال 

 فنزلت الكفارة ليمينه ، وأمر أال حيرم ما أحل اهللا" وهي عليه حرام : " 
أهل " وروينا عن ابن عباس ، وأنس ، مث عن احلسن ، وإبراهيم ، وقتادة ، والضحاك ، وغريهم ، من  - ٢٠٨٦

 التفسري نزول اآلية يف حترميه مارية على نفسه ، ومل يذكر أحد منهم احللف
ميكث عند زينب بنت " ة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ويف حديث عبيد بن عمري ، عن عائش - ٢٠٨٧

فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم فلتقل : قالت " جحش ويشرب عندها عسال 
بل شربت عسال عند زينب ولن أعود : قالت ذلك له فقال " إين أجد منك ريح مغافري ، فدخل على إحدامها : " 
، اآلية ورواه عروة ، عن عائشة ، ومل يذكر نزول اآلية يف ذلك ، ورواه " مل حترم ما أحل اهللا لك " فنزلت  له ،

ولن أعود له : " هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمري ، عن عائشة وقال يف احلديث 
ابن جريج ، ويف حديث ابن أيب مليكة ، عن  وكذلك قاله حممد بن ثور ، عن" وقد حلفت فال ختربي بذلك أحدا 

 "واهللا ال أشربه : " ابن عباس يف هذه القصة 
أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، ثنا العباس بن الفضل األسفاطي ، ثنا مسدد  - ٢٠٨٨



" كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال  ، ثنا حيىي ، عن أيب عامر اخلزاز ، وحدثين ابن أيب مليكة ، عن ابن عباس ،
إين أجد منك رحيا ، :" فدخل على عائشة فقالت " يشرب من شراب يعين عند امرأة من نسائه ، يعين من العسل 

إين أراه من شراب شربته عند فالنة ، واهللا ال أشربه : " فقال " إين أجد منك رحيا : " فقالت " مث دخل على حفصة 
 "يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك " ية فنزلت هذه اآل" 

 باب طالق املكره
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني بن احلسن القطان ، ثنا أبو األزهر ، ثنا وهب بن  - ٢٠٨٩

دثه عن عدي كتب إيل ثور بن يزيد أن حممد بن عبيد ح: مسعت حممد بن إسحاق ، حيدث قال : جرير ، ثنا أيب قال 
أمره أن يأيت صفية بنت شيبة فيسأهلا عن حديث بلغه أهنا حتدثه عن عائشة ، فأتيتها ، فحدثتين : بن عدي أنه قال 

" ال طالق ، وال عتاق يف إغالق : " أن عائشة رضي اهللا عنها حدثتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 يف إغالق ، وروي عن زكريا بن أيب إسحاق ، عن صفيةورواه مجاعة ، عن ابن إسحاق ، وقال بعضهم 

إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ ، والنسيان : " وروينا عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٠٩٠
وروينا عن علي ، وابن عباس  - ٢٠٩١"وضع اهللا عن أميت : " ويف رواية عقبة بن عامر " وما استكرهوا عليه 

وأما الذي روى أبو عبيد يف " ال طالق ملكره : ر ، وابن الزبري ، أهنم مل جييزوا طالق املكره ، وقال بعضهم وابن عم
 غريب احلديث ، عن عمر فإنه غلط ، واحملفوظ ما

أخربنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنا أبو العباس حممد بن إسحاق الصبغي ، ثنا احلسن بن علي بن  - ٢٠٩٢
ا ابن أيب أويس ، حدثين عبد امللك بن قدامة بن إبراهيم بن حممد بن حاطب اجلمحي ، عن أبيه أن رجال ، زياد ، ثن

تدىل يشتار عسال يف زمن عمر بن اخلطاب ، فجاءته امرأته فوقف على احلبل ، فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثالثا " 
ظهر أتى عمر بن اخلطاب ، فذكر له ما كان منها إليه ، فذكرها اهللا واإلسالم فأبت إال ذلك ، فطلقها ثالثا فلما 

وكذلك رواه عبد الرمحن بن مهدي ، عن عبد امللك بن " ارجع إىل أهلك فليس هذا بطالق : " فقال " ومنه إليها 
 قدامة اجلمحي

ه ، مث قال أبو فرفع إىل عمر رمحه اهللا فأباهنا من: وروى أبو عبيد ، عن يزيد بن عبد امللك ، عن أبيه قال  - ٢٠٩٣
يكون غلطا من أيب عبيد ، أو من " فاحملفوظ عن عمر ، ما ذكرنا وهذا يشبه أن . وقد روي عن عمر خالفه : عبيد 

 "يزيد واهللا أعلم 
 باب طالق السكران

،  أخربنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ، ثنا أبو معاوية - ٢٠٩٤
هذا هو " كل الطالق جائز إال طالق املعتوه : " ثنا األعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن علي ، قال 

 الصحيح موقوف ومل يصح مرفوعا
أنه بلغه أن سعيد بن املسيب ، وسليمان بن يسار ، سئال عن طالق السكران ، : وروينا عن مالك ،  - ٢٠٩٥

 "وذلك األمر عندنا : " قال مالك " جاز طالقه ، وإن قتل قتلإذا طلق السكران : " فقاال 
 "طالق السكران ، وعتقه جائز : " وروينا عن إبراهيم ، أنه قال  - ٢٠٩٦
 "السكران جيوز طالقه وعتقه ، وال جيوز شراؤه وال بيعه : " وعن احلسن البصري ، أنه قال  - ٢٠٩٧
، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، أنا عبد اهللا بن روح املدائين ، ثنا  وأخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان - ٢٠٩٨

إين طلقت امرأيت : " أيت عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال : شبابة ، ثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، قال 



ليس : " مان قال فحدثه أبان بن عثمان ، أن عث" وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن جنلده وأن يفرق بينهما 
" كيف تأمروين ، وهذا حيدثين عن عثمان فجلده ، ورد إليه امرأته : " فقال عمر " للمجنون ، وال السكران طالق 

قرأ علينا عبد امللك بن مروان كتاب معاوية بن أيب سفيان فيه : " فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : قال الزهري 
 "إال اجملنون أن كل أحد طلق امرأته جائز : السنن 

 باب طالق العبد بغري إذن سيده
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ،  - ٢٠٩٩

أذن لعبده أن ينكح ، فالطالق بيد العبد ، ليس بيد غريه " من : أنا مالك ، حدثين نافع ، أن ابن عمر ، كان يقول 
وروي عن عكرمة ، موصوال بذكر ابن عباس فيه ، ومرسال دون ذكره عن النيب صلى  - ٢١٠٠"من طالق شيء 
 واإلسناد ضعيف" إمنا ميلك الطالق من أخذ بالساق : " اهللا عليه وسلم 

 باب توريث املبتوتة يف مرض موته
ثنا احلسن بن مكرم ، ثنا عثمان بن عمر ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ،  - ٢١٠١

: " سألت عبد اهللا بن الزبري عن رجل يطلق امرأته يف مرضه فيبتها قال : أنا ابن جريج ، عن ابن أيب مليكة ، قال 
 "أما عثمان فورثها ، وأما أنا فال أرى أن أورثها ببينونته إياها 

خالد ، عن ابن جريج ، يف قصة طالق عبد الرمحن بن  ورواه عبد اجمليد بن عبد العزيز ، ومسلم بن - ٢١٠٢
 "متاضر بنت اإلصبغ ، فبتها ، وهي يف عدهتا " عوف 
فورثها منه عثمان بن عفان بعد : " ورواه أبو سلمة بن عبد الرمحن ، وطلحة بن عبد اهللا بن عوف وقاال  - ٢١٠٣

 وهذا مرسل غري أن الزهري ما رواه عنهما" انقضاء عدهتا 
رواه أيضا عن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت منر ، عن عثمان ، وهذا  - ٢١٠٤

إذا : " إسناد متصل ، وكذلك أرسله ربيعة بن عبد الرمحن عن عثمان ويف روايته أهنا سألته أن يطلقها ، فقال 
آذنته ، مث طلقها البتة أو تطليقة مل حضت ، مث طهرت فآذنيين ، فلم حتض حىت مرض عبد الرمحن ، فلما طهرت 

 "يكن بقي عليها من الطالق غريها ، وعبد الرمحن يومئذ مريض ، فورثها عثمان بن عفان من بعد انقضاء عدهتا 
ال نزال نورثها : الذي يطلق وهو مريض " ويف رواية شيخ من قريش ، عن أيب بن كعب ، أنه قال يف  - ٢١٠٥

ترثه يف العدة ، وال : " وروي عن إبراهيم ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال  - ٢١٠٦"حىت يربأ أو تتزوج 
 وهذا منقطع واهللا أعلم" يرثها 

 باب ما يهدم الزواج من الطالق ، وما ال يهدم
، أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ، أنا ابن األعرايب ، أنا أبو سعيد ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان  - ٢١٠٧

عن الزهري ، عن محيد هو ابن عبد الرمحن ، وعبيد اهللا هو ابن عبد اهللا بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، عن أيب 
سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتني ، فنكحت زوجا ، مث مات عنها : هريرة ، قال 

 "هي عنده على ما بقي : " قال " أو طلقها فرجعت إىل الزوج األول ، على كم هي عنده ؟ 
: وأخربنا أبو حممد بن يوسف ، ثنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا الزعفراين ، ثنا أبو قطن ، وأبو عباد قاال  - ٢١٠٨

ورويناه أيضا " هي على ما بقي : " ثنا شعبة ، عن احلكم ، عن مزيدة يعين ابن جابر ، عن أبيه ، أنه مسع عليا يقول 
ورواه أيضا " يستقبل نكاحا جديدا : " عب ، وعمران بن حصني وروي عن ابن عمر ، وابن عباس عن أيب بن ك

وروايات عبد األعلى ، عن ابن احلنفية ضعيفة ، . عبد األعلى ، عن ابن احلنفية ، عن علي ، رضي اهللا عنه 



 والصحيح عن علي الروايةاألوىل واهللا أعلم
واملطلقات : " وقال " ق مرتان فإمساك مبعروف ، أو تسريح بإحسان الطال" باب الرجعة قال اهللا عز وجل 

يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ، وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، 
الح الطالق إص: " يقال " إن أرادوا إصالحا " ، قال الشافعي " وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا 

 "بالرجعة 
أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن احلارث الفقيه ، أنا حممد بن حبان األصبهاين ، أنا ابن أيب عاصم ، ثنا  - ٢١٠٩

كان الرجل يطلق امرأته مث يراجع قبل : حممد بن منصور ، ثنا يعقوب بن إبراهيم ، ثنا أيب ، عن ابن إسحاق ، قال 
: " الق وقت ، حىت طلق رجل من األنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال أن تنقضي العدة ، ليس للط

ألدعنك ال أميا ، وال ذات زوج ، فجعل يطلقها حىت إذا دنا خروجها من العدة راجعها ، فأنزل اهللا عز وجل فيه ، 
" تسريح بإحسان الطالق مرتان فإمساك مبعروف ، أو : " كما أخربين هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة 

إذا " و : فوقت هلم الطالق ثالثا راجعها يف الواحدة ، ويف الثنتني ، وليس له يف الثالثة رجعة ، فقال اهللا عز وجل 
 "بفاحشة مبينة " ، إىل قوله " طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن ، وأحصوا العدة واتقوا اهللا 

 باب الطالق بالرجال ، والعدة بالنساء
ا عن زيد بن ثابت ، هذه اللفظة وهي فيما أخربنا أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن علي روين - ٢١١٠

اخلسروجردي ، ثنا أبو أمحد حممد بن أمحد بن الغطريف ، ثنا أبو حنيفة ، ثنا حفص بن عمر احلوضي ، ثنا مهام ، 
" طالق بالرجال ، والعدة بالنساء ال: " عن قتادة ، عن أيب اخلليل ، عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ، قال 

 وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وروي عن علي
ورويناه عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، حدثين نفيع ، أنه كان مملوكا وعنده حرة فطلقها  - ٢١١١

و حامد أمحد بن أخربنا أب" طالقك طالق عبد وعدهتا عدة حرة : " تطليقتني ، فسأل عثمان وزيد بن ثابت فقاال 
علي بن أمحد الرازي ، ثنا أبو علي السرخسي ، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عبد 

 الصمد ، عن هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، فذكره
 "ينكح العبد امرأتني ، ويطلق تطليقتني : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٢١١٢
: " وأما حديث عمر بن شبيب املسلى ، عن عبد اهللا بن عيسى ، عن عطية ، عن ابن عمر ، مرفوعا  - ٢١١٣

فإنه ضعيف ، عمربن شبيب ، وعطية العويف ضعيفان ، والصحيح رواية سامل " طالق األمة اثنتان ، وعدهتا حيضتان 
 "ة للنساء أيهما رق نقص الطالق برقه ، والعد: " ، ونافع عن ابن عمر ، من قوله 

تطلق األمة تطليقتني ، : " وأما حديث مظاهر بن أسلم ، عن القاسم بن حممد ، عن عائشة مرفوعا  - ٢١١٤
فإنه حديث أنكره عليه أهل البصرة ، وضعفه البخاري ، وغريه من احلفاظ ، وكيف يصح ذلك " وقرؤها حيضتان 

ن ذلك فقيل له أبلغك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ، ويف رواية زيد بن أسلم ، عن القاسم بن حممد أنه سئل ع
 "ال : " هذا ؟ فقال 

 باب حترمي الرجعية ، واإلشهاد على الرجعة
حدثنا أبو احلسني بن بشران ، ثنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا عبد اهللا  - ٢١١٥

طلق ابن عمر امرأته صفية بنت أيب عبيد تطليقة أو تطليقتني ، فكان ال : بن منري ، عن عبيد اهللا ، عن نافع ، قال 
 "يدخل عليها إال بإذن ، فلما راجعها أشهد على رجعتها ، ودخل عليها 



طلق يف غري : " فقال " رجل طلق ، ومل يشهد ، وراجع ومل يشهد " روينا عن عمران بن حصني ، يف  - ٢١١٦
 "اآلن سنة ، وراجع يف غري سنة وليشهد 

هي امرأة : " قال " طلق امرأته ، مث مل يشهد على رجعتها ، ومل يعلم بذلك " وروينا عن علي ، فيمن  - ٢١١٧
 "األول 
باب نكاح املطلق "ال حيل له منها شيء ما مل يراجعها : " وروينا عن عطاء ، وعمرو بن دينار ، قال  - ٢١١٨

: " قال الشافعي " إن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجا غريه ف" ثالثا قال اهللا عز وجل يف املطلقة ثالثا 
فاحتملت اآلية حىت جيامعها زوج غريه ، ودلت على ذلك السنة ، فكان أوىل املعاين بكتاب اهللا ما دلت عليه سنة 

 "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
و سعيد أمحد بن حممد بن زياد البصري مبكة ، ثنا أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أب - ٢١١٩

احلسن بن حممد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، أخربين عروة بن الزبري ، عن عائشة ، أن امرأة 
إين كنت عند رفاعة فطلقين فبت طالقي ، : رفاعة القرظي جاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

: " الرمحن بن الزبري ، وإمنا معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال فتزوجت عبد 
وأخربنا أبو بكر حممد بن علي بن " أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ، ال ، حىت يذوق عسيلتك ، وتذوقي عسيلته 
حبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، فذكره محيد النيسابوري ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن عيسى بن 

: وأبو بكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال : بإسناده حنوه ، وزاد 
 يا أبا بكر أال تسمع ما جتهر به هذه عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أهنا ال حتل له ، حىت : الرجل يطلق األمة ثالثا مث يشتريها " وروينا عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول يف  - ٢١٢٠
 ورويناه أيضا عن علي"تنكح زوجا غريه 

أن املطلقة ثالثا ال حيلها لزوجها استسرار : " وروينا عن عبيدة السلماين ، وعن الفقهاء من أهل املدينة  - ٢١٢١
 كتاب اإليالء"حرمت عليه  ال حتل له إال من الباب الذي: " قال عبيدة " سيدها إياها 

 كتاب االيالء
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاءوا فإن اهللا غفور رحيم ، وإن عزموا " قال اهللا عز وجل 

 "الطالق فإن اهللا مسيع عليم 
شافعي ، أنا ابن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس األصم ، ثنا الربيع بن سليمان ، أنا ال - ٢١٢٢

أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : " عيينة ، عن حيىي بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال 
 "عليه وسلم كلهم يقول يوقف املويل 

: وروينا عن ثابت بن عبيد ، موىل زيد بن ثابت ، عن اثين عشر من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢١٢٣
 "ال يكون طالقا حىت يوقف اإليالء " 

سألت اثين عشر رجال من أصحاب النيب صلى اهللا : وروينا عن سهل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، قال  - ٢١٢٤
 "ليس عليه شيء حىت متضي أربعة أشهر ، فإن فاء ، وإال طلق : " عليه وسلم عن الرجل يويل قالوا 

يا حيىي بن حممد العنربي ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ، ثنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو زكر - ٢١٢٥
رجل آىل من امرأته ، فإنه إذا مضت " أميا : ابن بكري ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد اهللا بن عمر ، أنه كان يقول 

وروينا عن "  يوقف األربعة أشهر ، وقف حىت يطلق ، أو يفيء ، وال يقع عليها الطالق إذا مضتاألربعة أشهر حىت



 عثمان بن عفان ، وعلي بن أيب طالب ، من أوجه عنه ، وعن عائشة ، وعن أيب ذر ، وعن أيب الدرداء
والذي روي عن الزهري ، عن ابن املسيب ، وأيب بكر بن عبد الرمحن ، أن عمر بن اخلطاب ، كان  - ٢١٢٦
فكذلك رواه ابن إسحاق ، " ا ما دامت يف عدهتا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك برده: " يقول 

عن الزهري ، وخالفه مالك بن أنس ، فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، وأيب بكر من قوهلما غري مرفوع إىل عمر 
 وهذا أصح
إذا مضت أربعة : " والذي رواه عطاء اخلراساين ، عن أيب سلمة ، عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت  - ٢١٢٧
ال : " فعطاء اخلراساين غري حمتج به ، وذكر امليموين ، ألمحد بن حنبل حديث عطاء ؟ فقال " هي تطليقة بائنة أشهر ف

: من رواه ؟ قال حبيب بن أيب ثابت ، عنطاوس ، عن عثمان : وروي عن عثمان خالفه ، قيل له " أدري ما هو ؟ 
 "يوقف به " 

أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا  - ٢١٢٨
ورواه أيضا عمر بن " يوقف املويل " مسعر ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان بن عفان ، كان 

 احلسني ، عن القاسم ، عن عثمان حنو رواية طاوس
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة : " كان يقول واختلفت الرواية فيه عن ابن عباس ، فاملشهور أنه  - ٢١٢٩

: " وروي عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس " املويل الذي حيلف ال يقرب امرأته أبدا : " وكان يقول " بائنة 
أنه إن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها يعين يطأها خريه السلطان إما أن يفيء فرياجع ، وإما أن يعزم فيطلق كما 

 " سبحانه قال اهللا
ورواه السدي ، عن علي رضي اهللا عنه ، وابن عباس يوقف ، وعن عمر ، وابن مسعود رضي اهللا  - ٢١٣٠
 ورواية السدي عنهم منقطعة" طلقة بائنة : " عنهما 
 "كل ميني منعت مجاعا فهي إيالء : " وروينا عن ابن عباس ، أنه قال  - ٢١٣١

فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا : يظاهرون من نسائهم ، مث يعودون ملا قالوا  والذين" باب الظهار قال اهللا عز وجل 
" 

إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار مل حيرمها بالطالق الذي حترم به ، وال : قال الشافعي رضي اهللا عنه  - ٢١٣٢
ىل أنه إذا أمسك ما حرم بشيء يكون له خمرج من أن حيرم به ، فقد وجب عليه كفارة الظهار ، كأهنم يذهبون إ

 فخالفه فأحل ما حرم: على نفسه أنه حالل ،وقد عاد ملا قال 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو  - ٢١٣٣

مد هللا الذي وسع مسعه األصوات احل: " معاوية ، عن األعمش ، عن متيم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت 
، لقد جاءت اجملادلة تشتكي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأنا يف ناحية البيت ما أمسع ما تقول فأنزل اهللا 

: اآلية ورواه أبو عبيدة بن معن ، عن األعمش ، ومسى اجملادلة " قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها : عز وجل 
لبة وزوجها أوس بن الصامت ويف حديث محاد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة خولة بنت ثع

حدثتين خولة بنت : ويف حديث يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال . ، أن مجيلة ، كانت امرأة أوس بن الصامت 
ويف حديث أيب . بة ، ثعلبة ، وزوجها أوس بن الصامت ويف حديثه من وجه آخر عن خويلة بنت مالك بن ثعل

 خولة بنت دليج: العالية الرياحي 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو أمحد بن بكر بن حممد الصرييف مبرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل  - ٢١٣٤



 أن رجال ، أتى النيب صلى: البلخي ، ثنا حفص بن عمر العدين ،ثنا احلكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، 
يا رسول اهللا إين ظاهرت من امرأيت ، فوقعت عليها من : اهللا عليه وسلم وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال 

فال تقرهبا : " رأيت خلخاهلا يف ضوء القمر قال : قال " وما محلك على ذلك يرمحك اهللا : " قال . قبل أن أكفر 
 "حىت تفعل ما أمر اهللا به 

ني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، ثنا أخربنا أبو احلس - ٢١٣٥
حممد بن أمحد بن يزيد الرياحي ، ثنا أبو عامر العقدي ، ثنا علي بن املبارك ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن حممد بن 

ته عليه كظهر أمه إن غشيها حىت ميضي عبد الرمحن بن ثوبان ، وأيب سلمة أن سلمة بن صخر البياضي ، جعل امرأ
رمضان ، فلما مضى النصف من رمضان مسنت املرأة وتربعت ، فأعجبته فغشيها ليال ، مث أتى النيب صلى اهللا عليه 

: ال أستطيع قال : فقال " صم شهرين متتابعني : " فقال . ال أجد : قال " أعتق رقبة : " وسلم فذكر ذلك له فقال 
فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرق فيه مخسة عشر صاعا ، أو ستة : ال أجد قال : قال " كينا أطعم ستني مس" 

وتابعه شيبان النحوي ، عن حيىي ، عن أيب سلمة ، عن سلمة " تصدق هبذا على ستني مسكينا : " عشر صاعا فقال 
أطعمه ستني : " عشر صاعا فقال  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاه مكتال فيه مخسة: بن صخر ، وقال 

أخربناه أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ، أنا أبو عثمان عمروبن عبد اهللا " وذلك لكل مسكني مد " مسكينا 
. البصري ، ثنا موسى بن هارون أبو عمران ، ثنا إسحاق بن راهويه ، أنا الوليد بن مسلم ، ثنا شيبان ، فذكره 

 ج ، عن سليمان بن يسار ، يف قصة سلمة بن صخروهكذا رواه بكري بن األش
إن رسول اهللا : ورواه حممد بن عمرو بن عطاء ، عن سليمان بن يسار ، عن سلمة بن صخر ، وقال  - ٢١٣٦

وذلك لكل مسكني مدورواه حممد " أطعمه ستني مسكينا : " صلى اهللا عليه وسلم أعطاه مخسة عشر صاعا فقال 
فاذهب إىل صاحب صدقة بين زريق ، : " ن بن يسار عن سلمة بن صخر وقال فيه بن عمرو بن عطاء عن سليما

ويف هذا داللة على أنه يعطي " فليدفع إليك وسقا من متر ، فأطعم ستني مسكينا ، وكل بقية الوسق أنت وعيالك 
 صة مطلقا من الوسقمن الوسق ستني مسكينا ، مث يأكل بقيته وهذا املراد إن شاء اهللا بكل ما روي فيه من هذه الق

 .باب اللعان 
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن  - ٢١٣٧

سعيد الدارمي ، ثنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب ، أن سهل بن سعد الساعدي ، أخربه أن عومير بن 
يا عاصم أرأيت لو أن رجال وجد مع امرأته رجال : إىل عاصم بن عدي األنصاري فقال له أشقر العجالين جاء 

فسأل عاصم رسول . أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل يل يا عاصم عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كرب على عاصم ما مسع من  اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسائل ، وعاهبا حىت

يا عاصم ، ماذا قال لك رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما رجع عاصم إىل أهله جاءه عومير فقال 
مل تأت خبري قد كره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسألة اليت سألته : صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال عاصم لعومير 

اهللا ال أنتهي حىت أسأله عنها فأقبل عومير حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو وسط و: فقال عومير . عنها 
يا رسول اهللا ، أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فتقتلونه ؟ أم كيف يفعل ؟ فقال النيب صلى : الناس فقال 

فتالعنا ، وأنا مع الناس : هل بن سعد فقال س" قد أنزل فيك ويف صاحبتك فاذهب فائت هبا : " اهللا عليه وسلم 
كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمسكتها فطلقها عومير : عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما فرغا قال عومير 

 "فكانت تلك سنة املتالعنني : قال ابن شهاب . ثالثا قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



حممد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود العتكي ،  وأخربنا أبو علي بن - ٢١٣٨
وأنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا 

ن رجال ، أتى النيب صلى اهللا أ: أبو الربيع ، ثنا فليح بن سليمان ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، 
يا رسول اهللا ، أرأيت رجال رأى مع امرأته رجال أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل به ؟ فأنزل اهللا : عليه وسلم فقال 

" قد قضى فيك ويف امرأتك : " فيهما ما ذكر يف القرآن من املتالعنني ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا إن أمسكتها فقد كذبت عليها : اهد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال قال فتالعنا وأنا ش

ففارقها ، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بني املتالعنني وكانت حامال فأنكر محلها ، وكان ابنها يدعى إليها ، مث 
 جرت السنة بعد يف املرياث أن يرثها وترث منه ما فرض اهللا هلا

لئن انطلقت هبا لقد : ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري ، بنحو من حديث مالك إىل قوله فقال عومير  - ٢١٣٩
: " كذبت عليها ففارقها قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

دق ، وإن جاءت به أمحر كأنه وحرة ، فال أراه انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج عظيم األليتني فال أراه إال قد ص
أخربناه أبو زكريا بن أيب . فصارت سنة املتالعنني : قال ابن شهاب . فجاءت به على النعت املكروه " إال كاذبا 

ورواه . إسحاق ثنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، فذكره 
فتالعنا ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما وقال : ي ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، فقال فيه الزبيد

أخربناه أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب ، أنا أبو بكر اإلمساعيلي ثنا إسحاق بن إبراهيم " . ال جتتمعان أبدا : " 
ثنا األوزاعي عن : وليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قاال بن أيب حسان ، ثنا عبد الرمحن بن إبراهيم ، ثنا ال

ورواه ابن جريج ، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد مبعىن ما مضى يف حديث مالك وإبراهيم .الزبيدي ، فذكره 
فأنزل اهللا عز وجل يف شأنه ما ذكر يف القرآن من أمر التالعن ، فقال النيب صلى اهللا عليه : بن سعد وقال فيه 

 فتالعنا يف املسجد وأنا شاهد: قال " قد قضى اهللا فيك ويف امرأتك : " م وسل
حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ويف رواية الواقدي بإسناده ، عن عبد اهللا بن جعفر ، قال  - ٢١٤٠

ا بعد العصر عند هو من ابن السحماء فالعن بينهم: حني العن بني عومير العجالين وامرأته ، وأنكر محلها ، وقال 
 "املنرب على محل 

وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا احلسن بن حممد  - ٢١٤١
فرق : الزعفراين ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبري ، عن عبد اهللا بن عمر ، قال 

حسابكما على اهللا عز وجل ، أحدكما كاذب ال سبيل لك : " وسلم بني املتالعنني وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ال مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو مبا استحللت من فرجها ، وإن " مايل ؟ قال : يا رسول اهللا : قال " عليها 

فرق : ت ابن عمر ، يقول مسع: ورواه أيوب ، عن سعيد بن جبري ، قال " كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها 
املسبحة ، والوسطى ، فقرهنما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أخوي بين العجالن وقال هكذا بأصبعه 

أخربناه أبو عبد " اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ؟ : " الوسطى واليت تليها يعين املسبحة وقال 
ورواه حممد بن زيد .صم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيوب ، فذكره اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس األ

 "املتالعنان إذا تفرقا ال جيتمعان أبدا : " ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "ن ال جيتمعان أبدا مضت السنة يف املتالعنني أ: " وروينا عن علي ، وعبد اهللا ، قاال  - ٢١٤٢
 "يفرق بينهما وال جيتمعان أبدا : " وروي عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٢١٤٣



أخربنا أبو علي احلسن بن حممد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا حممد بن بشار ،  - ٢١٤٤
احلافظ ، أنا أبو بكر بن عبد اهللا ، أنا احلسن بن سفيان ثنا ابن أيب عدي ، أنا هشام بن حسان ، وأخربنا أبو عبد اهللا 

قذف " ، ثنا بندار ، ثنا ابن أيب عدي ، ثنا هشام بن حسان ، حدثين عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هالل بن أمية ، 
 "امرأته عند النيب صلى اهللا عليه وسلم بشريك بن سحماء 

البينة أو حد : " حماء فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم قذف امرأته بشريك بن س: ويف رواية احلسن  - ٢١٤٥
يا رسول اهللا إذا رأى أحدنا رجال على امرأته يلتمس البينة ؟ فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال " يف ظهرك 

يف أمري والذي بعثك باحلق إين لصادق ، ولينزلن اهللا عز وجل : " فقال هالل " البينة وإال حد يف ظهرك : " يقول 
" فقرأ حىت بلغ " والذين يرمون أزواجهم ، ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم " فنزلت " ما يربئ ظهري من احلد 

وانصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم فأرسل إليهما : " قال " واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني 
إن اهللا يعلم أن أحدكما كاذب فهل : "  عليه وسلم يقول فجاءا ، فقام هالل بن أمية فشهد ، والنيب صلى اهللا

، " أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني " مث قامت فشهدت ، فلما كانت عند اخلامسة " منكما من تائب ؟ 
ال أفضح قومي : مث قالت " فتلكأت ، ونكصت حىت ظننا أهنا سترجع : " إهنا موجبة ، قال ابن عباس : قالوا هلا 

أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينني ، سابغ األليتني : " ئر اليوم فمضت ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم سا
لوالما مضى من : " فجاءت به كذلك ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم " خدجل الساقني ، فهو لشريك بن سحماء 

 "كتاب اهللا ، لكان يل وهلا شأن 
وقال فيه ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه : ور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ورواه عباد بن منص - ٢١٤٦

وسلم بينهما ، وقضى أن أال يدعى ولدها ألب وال ترمى وال يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه احلد ، 
: ا وقال يف آخره فقضى وليس هلا بيت هلا وال قوت عليه من أجل أهنما يتفرقان من غري طالق ، وال متوىف عنه

أخربناه أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن " لوال األميان لكان يل وهلا شأن : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فذكره يف حديث . جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ، ثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس 

ورواه أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، " لوال األميان لكان يل وهلا شأن : " خره أمت من رواية هشام وقال يف آ
احلف باهللا الذي ال إله إال هو إين لصادق ، تقول ذلك أربع : " فقال له يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال فيه 

" قفوه عند اخلامسة فإهنا موجبة : " لم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس" مرات ، وإن كنت كاذبا فعلي لعنة اهللا 
 فحلف ، مث ذكر لعاهنا ووقفها عند اخلامسة

أحلفهما رسول اهللا صلى اهللا عليه : " ويف رواية جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، يف املتالعنني قال  - ٢١٤٧
 "وسلم مث فرق بينهما 

: أربع من النساء ال مالعنة بينهم : " وعا وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرف - ٢١٤٨
فإمنا رواه مجاعة من الضعفاء عن " النصرانية حتت املسلم ، واليهودية ، واململوكة حتت احلر ، واحلرة حتت اململوك 

عطاءاخلراساين ، وعثمان الوقاصي عن عمرو بن شعيب ، وعمار بن مطر ، عن محاد بن عمرو ، : عمرو ، منهم 
وكذلك . فيع ، عن عمرو ، ورواه عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، واألوزاعي ، عن عمرو موقوفا عن زيد بن ر

ا على جده وعمر بن هارون غري قوي ، وحيىي بن أيب أنيسة ضعيف واهللا  رواه حيىي بن أيب أنيسة ، عن عمرو موقوف
 أعلم

ومبعناه " ذفامرأته ، ومل يسم املرمي هبا أن عومير العجالين ، ق: قلت وقد روينا يف حديث سهل بن سعد  - ٢١٤٩



 رواه ابن عمر
وروينا يف حديث عكرمة ، عن ابن عباس ، أن هالل بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء ، وكذلك  - ٢١٥٠

هو يف رواية هشام ، عن ابن سريين ، عن أنس ، وخالفهما أبو الزناد ، عن القاسم بن حممد ، عن ابن عباس ، 
العن بني العجالين ، وامرأته وكانت حامال ، وكان الذي رميت به " ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر أنه مس

وكذلك هو يف رواية الواقدي ، فيشبه أن تكون رواية القاسم بن حممد حمفوظة ، وأن تكون ما " ابن السحماء 
و يف اسم القاذف بابن السحماء ، والذين روى هو وغريه يف املتالعنني خربا عن قصة واحدة ، وأن اخلالف إمنا ه

 العجالين ، أكثر وأحفظ من الذين قالوا هالل هو أوىل واهللا أعلم: قالوا 
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب  - ٢١٥١

مرو بن احلارث ، عن ابن اهلاد ، عن عبد اهللا بن يونس عن القاضي ، ثنا أمحد بن عيسى ، ثنا ابن وهب ، أخربين ع
أميا امرأة : " سعيد املقربي ، عن أيب هريرة ، أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حني نزلت آية املالعنة 

هو أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اهللا يف شيء ولن يدخلها اهللا يف جنته ، وأميا رجل جحد ولده و
فقال حممد بن كعب : وقال عبد اهللا بن يونس " ينظر إليه احتجب اهللا منه وفضحه على رءوس األولني واآلخرين 

 ٢١٥٢فقد بلغين هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: القرظي ، وسعيد املقربي حيدث هبذا احلديث 
عبد اهللا بن برزة هبمذان ، ثنا إمساعيل بن إسحاق  أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو جعفر حممد بن -

القاضي ، ثنا إمساعيل بن أيب أويس ، ثنا مالك ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا 
 صلى الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن املسيب ، عن أيب هريرة أن رسول اهللا

أن رجال من أهل البادية أتى النيب صلى : يا رسول اهللا ويف رواية الشافعي : اهللا عليه وسلم جاءه رجل أعرايب فقال 
قال " هل لك من إبل ؟ : " إن امرأيت ولدت غالما أسود فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : اهللا عليه وسلم فقال 

قال " أىن ترى ذلك ؟ : " نعم ، قال : قال " هل فيها من أورق ؟ : " محر قال : قال " ما ألواهنا ؟ : " نعم ، قال : 
 "فلعل هذا نزعه عرق : " عرقا نزعه ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 "إذا أقر الرجل بولده طرفة عني فليس له أن ينفيه : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٢١٥٣
هللا احلافظ ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا حيىي بن حممد بن حيىي ، ثنا سعيد بن أخربنا أبو عبد ا - ٢١٥٤

الولد : " منصور ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
لة على ثبوت الفراش بالوطء يف ملك ، وقد مضى حديث عائشة يف ابن زمعة ، وفيه دال" للفراش ، وللعاهر احلجر 

 اليمني
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن ابن  - ٢١٥٥

ما بال رجال يطوفون والئدهم : " شهاب ، عن سامل بن عبد اهللا ، عن أبيه ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
 "يعزلوهنن ، ال تأتيين وليدة يعترف سيدها أن قد أمل هبا إال أحلقت به ولدها ، واعزلوا بعد أو اتركوا ، مث 

إرسال الوالئد يوطأن مبثل هذا " وأنا مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أيب عبيد ، عن عمر ، يف : قال  - ٢١٥٦
غيبة عن أهله ، فزوجها أهلها من رجل يقال له عكرمة ، وروينا أن عبيد اهللا بن احلر حلق مبعاوية فأطال ال" املعىن 

فبلغ ذلك عبيد اهللا ، فقدم فخاصمهم إىل علي ، فرد عليه املرأة ، وكانت حامال من عكرمة ، فوضعها على يدي 
 بن عدل ، فلما وضعت ما يف بطنها ردها إىل عبيد اهللا ، وأحلق الولد بأبيه أخربنا أبو حازم احلافظ ، أنا أبو احلسني

محزة اهلروي ، أنا أمحد ابن جندة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، عن الشيباين ، أخربين عمران بن كثري النخعي 



 ، أن عبيد اهللا بن احلر ، فذكره
 "واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء " باب العدد قال اهللا عز وجل 

أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا أخربنا " األقراء األطهار : " قالت عائشة  - ٢١٥٧
 "إمنا األقراء األطهار : " حممد بن إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا حيىي ، عن عروة ، عن عائشة ، أهنا قالت 

، عن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أمحد بن شيبان ، ثنا سفيان - ٢١٥٨
 "إذا دخلت املطلقة يف احليضة الثالثة فقد برئت منه : " الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا أمحد بن شيبان ، ثنا سفيان ، عن  - ٢١٥٩
إذا طعنت املطلقة يف احليضة الثالثة : " زيد  كتب معاوية إىل زيد فكتب: الزهري ، عن سليمان بن يسار ، قال 

 "فقد برئت منه 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع  - ٢١٦٠

فقد برئت منه إذا طلق الرجل امرأته ، فدخلت يف الدم من احليضة الثالثة ، : " ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول 
 "وبرئ منها ، وال ترثه وال يرثها 

وروينا عن القاسم بن حممد ، وسامل بن عبد اهللا ، وأيب بكر بن عبد الرمحن ، وسليمان بن يسار ، وابن  - ٢١٦١
واحتج الشافعي أيضا حبديث ابن عمر يف . وذلك األمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا : شهاب ، قال مالك 

ليمسكها حىت تطهر ، مث إن شاء أمسك ، وإن شاء : "  حال احليض وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم الطالق يف
يطلقوهن يف قبل عدهتن : " وقرأ يف رواية آخرين "طلق قبل أن ميس ، فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء 

 "األقراء احليض  : "وروي عن عدد من الصحابة أهنم قالوا " يعين فسمى طهرها عدة 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا  - ٢١٦٢

أمحد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أن امرأة جاءت إىل عمر 
قد راجعتك ، : " فقال " كين حىت رددت بايب ، ووضعت مائي ، وخلعت ثيايب إن زوجي طلقين ، مث تر: " فقالت 

أرى أنه أحق هبا حىت تغتسل من : " قال " ما تقول فيها ؟ : " فقال عمر البن مسعود وهو إىل جنبه " قد راجعتك 
أيب بن كعب ،  وهكذا روي عن علي ، وعن" وأنا أرى ذلك : " فقال عمر " احليضة الثالثة ، وحتل هلا الصالة 

مل يثبت إسناده ، وروي أنه أمرها أن تدع " دعي الصالة أيام أقرائك : " وأيب موسى األشعري والذي روي مرفوعا 
 الصالة أيام أقرائها ، أو أيام حيضها بالشك

بو عبيد قال أ: أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ، أنا أبو احلسن الكارزي ، أنا علي بن عبد العزيز ، قال  - ٢١٦٣
: قال أبو عبيد : قال " أقرأت املرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها " قد : يقال : ، قال األصمعي وغريه 

مورثة ماال ، ويف احلي : " وقال األعشى ميدح رجال بغزوة غزاها " فأصل األقراء إمنا هو وقت الشيء إذا حضر " 
 "قروء ههنا األطهار ألن النساء ال يوطأن إال فيها رفعة ملا ضاع فيها من قروء نسائكا ، فال

 باب تصديق املرأة فيما ميكن فيه انقضاء عدهتا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا حممد بن  - ٢١٦٤

رفعت امرأة إليه أمرها " ن العرين أن شرحيا ، بشر ، عن سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن عروة ، عن احلس
فرفع إىل علي عليه السالم " طلقهازوجها ، فحاضت ثالث حيض يف مخس وثالثني ليلة ، فلم يدر ما يقول فيها 

 "قد انقضت عدهتا : " قال " جارهتا فإن كان حيضها كذا أظنه : " أو قال " سلوا عنها جاريتها : " فقال 



سلوا عنها جاراهتا ، فإن كان حيضها هكذا : " بن احلارث ، عن سعيد ، وقال يف احلديث  ورواه خالد - ٢١٦٥
 "كان قد انقضت عدهتا 

قد انقضت عديت ، : فقالت " فأتت بعد شهر : " ورواه الشعيب ، عن علي ، وشريح ، إال أنه قال  - ٢١٦٦
ءت ببطانة من أهلها من العدول ، يشهدون إن جا: " قل فيها ، فقال : وعند علي رضي اهللا عنه شريح ، فقال 

 "قالون بالرومية أي أصبت : " فقال علي " صدقت ، وإال فهي كاذبة 
ورويناه عن عبيد بن " إن من األمانة أن املرأة ، ائتمنت على فرجها : " وروينا عن أيب بن كعب أنه قال  - ٢١٦٧
 عمري

 باب عدة من تباعد حيضها
قتادة ، أنا أبو عمرو السلمي ، ثنا حممد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك ، عن  أخربنا أبو نصر بن - ٢١٦٨

كانت عند جده حبان امرأتان له هامشية وأنصارية فطلق : حيىي بن سعيد ، عن حممد بن حيىي بن حبان ، أنه قال 
، مل أحض ، فاختصما إىل عثمان أنا أرثه : األنصارية وهي ترضع ، فمرت هبا سنة مث هلك عنها ومل حتض ، فقالت 

ابن عمك هو أشار إلينا : " بن عفان رضي اهللا عنه فقضى هلا عثمان باملرياث ، فالمت اهلامشية عثمان ، فقال عثمان 
 "هبذا ، يعين علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

ضت حيضة أو حيضتني ، مث له امرأة فطلقها تطليقة أو تطليقتني ، مث حا" وروينا عن علقمة ، أنه كان  - ٢١٦٩
 "حبسك اهللا عليك من مرياثها فورثه منها : " فقال ابن مسعود " ارتفع حيضها سبعة أو مثانية عشر شهرا ، مثماتت 

وروينا عن ابن املسيب ، أنه قضى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف املرأة اليت يطلقها زوجها تطليقة ،  - ٢١٧٠
ترفعها حيضتها ، فإهنا تربص تسعة أشهر ، فإن استبان هبا محل فهي حامل ، وإال مث حتيض حيضة أو حيضتني مث 

أخربناه أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل الصفار ، ثنا حممد بن " اعتدت بعد ذلك ثالثة أشهر مث قد حلت 
افعي يذهب إىل ظاهر وكان الش. إسحاق ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا حيىي بن سعيد ، عن سعيد بن املسيب ، فذكره 

حيتمل قول عمر أن يكون يف املرأة ، قد بلغت من السن اليت : " ما روي عن عمر ، مث رجع عنه يف اجلديد ، وقال 
" من بلغها من نسائها يئسن من احمليض فال يكون خمالفا لقول ابن مسعود ويف حديث ابن مسعود يف جامع الثوري 

 براهيم ، عن علقمة ، كما مضى ذكرهعن محاد ، واألعمش ، ومنصور ، عن إ
أنبأنيه أبو عبد اهللا احلافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا احلسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أيب  - ٢١٧١

طلق امرأته تطليقة أو تطليقتني فحاضت " شيبة ، ثنا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه 
فأتى عبد اهللا فذكر ذلك " ني يف ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، مث مل حتض الثالثة حىت ماتت حيضة أو حيضت
هكذا رواه وسفيان رمحه اهللا أحفظ وروايته عن ثالثة " حبس اهللا عليك مرياثها وورثه منها : " له فقال عبد اهللا 

 فهي أوىل
عدة املطلقة احليض : " ابن مسعود ، رضي اهللا عنه قال وروينا عن ابن سريين ، رمحه اهللا فيما بلغه عن  - ٢١٧٢

 باب عدة اليت يئست من احمليض واليت مل حتض"، وإن طالت 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ، ثنا حممد بن عبد السالم ، ثنا إسحاق  - ٢١٧٣

ملا نزلت هذه اآلية : عمرو بن سامل ، عن أيب بن كعب ، قال  بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن مطرف بن طريف ، عن
الصغار والكبار : قد بقي عدد من عدد النساء مل يذكرن : " اليت يف سورة البقرة يف عدد من عدد النساء قالوا 

احمليض من  والالئي يئسن من" فأنزل اهللا تعاىل اآلية اليت يف النساء " الالئي انقطع عنهن احليض ، وذوات األمحال 



، قال " نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر ، والالئي مل حيضن ، وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن 
 فلم تدروا ما تعتد غري ذوات األقراء" إن ارتبتم : " الشافعي رضي اهللا عنه وقوله 

 "جلهن أن يضعن محلهن وأوالت األمحال أ" باب عدة احلامل املطلقة قال اهللا عز وجل يف املطلقات 
وروينا عن أم كلثوم بنت عقبة أهنا كانت حتت الزبري فطلقها وهيحامل ، فذهب إىل املسجد فجاء وقد  - ٢١٧٤

بلغ الكتاب أجله فاخطبها إىل : " وضعت ما يف بطنها ، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر له ما صنع فقال 
حدثين علي بن محشاذ ، أخربين يزيد بن اهليثم ، أن إبراهيم بن أيب الليث ،  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ،" نفسها 

 حدثهم ، ثنا األشجعي ، عن سفيان ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، عن أم كلثوم ، فذكره أمت من ذلك
علي ،  وروينا عن" أجل كل حامل أن تضع ما يف بطنها : " وروينا عن عبد اهللا بن مسعود ، أنه قال  - ٢١٧٥

هو أحق برجعتها ما مل تضع اآلخر ، وهو : وابن عباس يف اليت يف بطنها ولدان فتضع أحدمها ، ويبقى اآلخر قاال 
 قول عطاء والشعيب رمحهما اهللا

 باب احليض على احلمل
 احلبلى ال حتيض ، إذا رأت: " روينا عن مطر ، عن عطاء ، عن عائشة ، رضي اهللا عنها ، أهنا قالت  - ٢١٧٦

فكان حيىي القطان ينكر هذه الرواية ، ويضعف رواية ابن أيب ليلى ، ومطر ، عن عطاء ، وقال " الدم صلت 
تصلي ، واحتججت : فقلت " ما تقول يف احلامل ترى الدم ؟ : " إسحاق احلنظلي ، قال يل أمحد بن حنبل رمحه اهللا 

أنت عن خرب املدنيني ، خرب أم علقمة عن عائشة ، فإنه أين : " فقال يل أمحد بن حنبل : قال " خبرب عطاء عن عائشة 
 "فرجعت إىل قول أمحد : " قال إسحاق " أصح 
أخربنا حبديث أم علقمة أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ،  - ٢١٧٧

" سئلت عن احلامل ترى الدم ؟ " أن عائشة ، :  ثنا الليث ، عن بكري بن عبد اهللا ، عن أم علقمة ، موالة عائشة
 ورويناه عن أنس بن مالك ، وروينا عن عمر بن اخلطاب ، ما يدل على ذلك" ال تصلي : " فقالت 
وروينا عن عائشة ، أهنا أنشدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت ابن كبري اهلذيل ، ومربء من كل  - ٢١٧٨

داء مغيل ، ويف هذا داللة على جواز ابتداء احلمل يف حال احليض ، حيث مل ينكر غرب حيضة ، وفساد مرضعة ، و
وروى حممد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عطاء ، عن عائشة رضي اهللا عنها حنو رواية مطر ، " الشعر 

إىل ما رواه  فإن كانت حمفوظة ، فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها ال حتيض ، مث كانت تراها حتيض ، فرجعت
 املدنيون ، واهللا أعلم

إذا نكحتم املؤمنات ، مث طلقتموهن من قبل أن " باب ال عدة على اليت مل يدخل هبا زوجها قال اهللا عز وجل 
 "متسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا 

ي ، أنا مسلم بن خالد ، أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، ثنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافع - ٢١٧٩
عن ابن جريج ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ليس هلا إال نصف املهر ، وال عدة عليها ، قال الشافعي 

قد روينا عن سعيد بن جبري ، عن ابن : قلت  - ٢١٨٠رضي اهللا عنه ، وشريح يقول ذلك وهو ظاهر الكتاب
 "س ، واملباشرة إىل اجلماع ما هو ، ولكن اهللا كىن عنه اللمس ، وامل: " عباس ، رضي اهللا عنه أنه قال 

 باب العدة من املوت ، والطالق ، والزوج غائب
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل الصفار ، ثنا ابن عفان ، ثنا ابن منري ، عن عبيد اهللا بن عمر ،  - ٢١٨١

: قلت "  عنها زوجها منذ يوم طلقت ، وتويف عنها زوجها تعتد املطلقة واملتوىف: " عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 



 وهكذا قال عبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عباس ، والرواية فيه عن علي ، خمتلفة
 باب عدة األمة

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان  - ٢١٨٢
ن حممد بن عبد الرمحن ، موىل آل طلحة ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد اهللا بن عتبة ، عن عمر بن اخلطاب ، ، ع

ينكح العبد امرأتني ، ويطلق تطليقتني ، وتعتد األمة حيضتني فإن مل تكن حتيض فشهرين أو شهرا ونصفا : " أنه قال 
 قال سفيان رمحه اهللا وكان ثقة" 

والذين يتوفون منكم ، ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري " هللا عز وجل باب عدة الوفاة قال ا
 اآلية"إخراج 
" وروينا عن عثمان ، وابن عباس ، وابن الزبري ما يدل على أنه إذا حل احلول فيها صار منسوخا بقوله  - ٢١٨٣

 "عشرا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و
ال نفقة هلا وحسبت املواريث : صارت منسوخة يف املتاع إىل احلول بآية املرياث " وعن ابن عباس ، أهنا  - ٢١٨٤

" 
أخربناه أبو " ليس للمتوىف عنها زوجها نفقة حسبها املرياث : " وروينا عن جابر بن عبد اهللا ، أنه قال  - ٢١٨٥

م ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عبد اجمليد ، عن ابن جريج ، عن أيب زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس األص
 الزبري ، عن جابر فذكره وروي عن حرب بن أيب العالية ، عن أيب الزبري ، مرفوعا وليس مبحفوظ

 باب عدة احلامل من الوفاة
د بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن أخربنا أبو زكريا بن إسحاق ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا حمم - ٢١٨٦

عون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن املسور بن خمرمة ، تويف زوج سبيعة األسلمية ، فلم متكث إال ليال 
 "يسرية حىت نفست ، وملا تعلت من نفاسها فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأذن هلا فنكحت 

وكانت حتت سعد بن خولة فتويف : ، أن سبيعة ، أخربته هبذه القصة زاد  وروينا عن عبد اهللا بن عتبة - ٢١٨٧
واهللا ما أنت بناكح حىت متر عليك أربعة أشهر : " فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال هلا : عنها ، وزاد 

ي ، وأمرين فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فسألته ، فأفتاين بأين قد حللت حني وضعت محل: وعشر ، قالت 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ، ثنا احلسن بن  - ٢١٨٨"بالتزوج إن بدا يل 

كنت جالسا مع : " مكرم ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا حيىي بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، عن أيب سلمة ، قال 
إذا وضعت محلها : " فقال أبو سلمة فقلت " وىف عنها زوجها وهي حامل أيب هريرة ، وابن عباس فذكروا املرأة املت

أنا مع ابن أخي يعين أبا سلمة ، فبعثوا : " فقال أبو هريرة " أجلها آخر األجلني : " فقال ابن عباس " فقد حلت 
سلمية وضعت بعد إن سبيعة بنت احلارث األ: كريبا موىل ابن عباس إىل أم سلمة ، فسأهلا عن ذلك فقالت أم سلمة 

وفاة زوجها بليال ، فخطبها رجل من بين عبد الدار يدعى أبا السنابل ، وأخربها أهنا قد حلت ، فأرادت أن تتزوج 
 "إنك مل حتلني ، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأمرها أن تتزوج : " غريه ، فقال أبو السنابل 

" ال خترجوهن من بيوهتن ، وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة " ل باب مقام املطلقة يف بيتها قال اهللا عز وج
 وروينا يف مكثها يف بيتها عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة وغريهم

ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد اهللا : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال  - ٢١٨٩
سليمان بن بالل ، عن عمرو ، موىل املطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن هذه اآلية  بن وهب ، عن



الفاحشة املبينة أن تفحش : " فقال ابن عباس " وال خترجوهن من بيوهتن ، وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة " 
 "املرأة على أهل الرجلوتؤذيهم 

ظ ، أنا أبو زكريا حيىي بن حممد العنربي ، وأنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٢١٩٠
احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ، ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك ، عن 

" ، أن حيىي بن سعيد بن العاص  حيىي بن سعيد ، عن القاسم بن حممد ، وسليمان بن يسار ، أنه مسعهما يذاكران
طلق ابنة عبد الرمحن بن احلكم البتة فانتقلها عبد الرمحن بن احلكم ، فأرسلت عائشة أم املؤمنني إىل مروان بن 

إن : " فقال مروان يف حديث سليمان بن يسار " اتق اهللا واردد املرأة إىل بيتها : " احلكم وهو أمري املدينة فقالت 
ال : " فقالت عائشة " أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس : " وقال مروان يف حديث القاسم " ين عبد الرمحن غلب

 "فإن كان بك الشر فحسبك ما بني هذين من الشر : " قال مروان " يضرك أال تذكر حديث فاطمة 
ن بن نصر ، ثنا أبو أخربنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا سعدا - ٢١٩١

تعتد : قال " أين تعتد املطلقة ثالثا ؟ : " قلت لسعيد بن املسيب : معاوية ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، قال 
أليس قد أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد يف بيت ابن أم : " قلت : يف بيتها ، قال 

يت فتنت الناس أهنا استطالت على أمحائها بلساهنا ، فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه تلك املرأة ال: قال " مكتوم ؟ 
 "وسلم أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم ، وكان رجال مكفوف البصر 

قد روينا يف حديث عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة ، كانت يف مكان وحش فخيف عليها محيتها : قلت  - ٢١٩٢
باب سكىن املتوىف "قد يكون العذر يف نقلها كالمها : " هللا صلى اهللا عليه وسلم قلت ، فلذلك أرخص هلا رسول ا

 عنها زوجها
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن حممد ، ثنا يزيد بن  - ٢١٩٣

خربه أن عمته زينب بنت كعب ، أخربته ، هارون ، أنا حيىي بن سعيد أن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، أ
خرج زوجي يف طلب أعبد له ، وأدركهم بطرف : " أهنا مسعت فريعة بنت مالك أخت أيب سعيد اخلدري قالت 

: فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت له " القدوم ، فقتلوه فأتاين نعيه ، وأنا يف دار شاسعة من دور أهلي 
نا يف دار شاسعة من دور أهلي ، ومل يدع يل نفقة ، وال ماال وليس املسكن يل ، فلو حتولت إىل أتاين نعي زوجي وأ" 

فلما خرجت إىل املسجد ، أو إىل احلجرة دعاين ، أو " حتويل : " فقال " إخويت وأهلي كان أرفق يب يف بعض شأين 
فاعتددت فيه " ىت يبلغ الكتاب أجله امكثي يف البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك ح: " أمرين فدعيت له ، فقال 

 "فأرسل يل عثمان بن عفان ، فأتيته فحدثته فأخذ به : " أربعة أشهر وعشرا قالت 
يرد املتوىف عنهن أزواجهن من البيداء ، مينعهن من احلج " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه كان  - ٢١٩٤

 "نها زوجها ، وال املبتوتة إال يف بيتها ال تبيت املتوىف ع: " وعن ابن عمر ، أنه قال  - ٢١٩٥"
طلقت خاليت ثالثا ، فخرجت جتد خنال هلا : فأما بالنهار فقد روينا عن ابن الزبري ، عن جابر ، قال  - ٢١٩٦

اخرجي ، فجدي خنلك ، : " فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال هلا 
أخربناه أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود أنا أمحد " أو تفعلي خريا  فلعلك أن تصدقي منه ،

أخربين أبو الزبري ، فذكره ، أخربناه عاليا أبو عبد اهللا احلافظ ، : بن حنبل ، ثنا حيىي بن سعيد ، عن ابن جريج قال 
 ، قال ابن جريج ، فذكره بإسناده ومعناه ثنا أبو العباس بن يعقوب ، ثنا الصغاين ، ثنا حجاج بن حممد

نسخت هذه اآلية عدهتا يف أهلها يعين عدة املتوىف عنها : " وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال  - ٢١٩٧



إن شاءت اعتدت يف أهلها : " قال عطاء " " غري إخراج " زوجها تعتد حيث شاءت ، وهو قول اهللا عز وجل 
فإن خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن " شاءت خرجت لقول اهللا عز وجل  وسكنت يف وصيتها ، وإن

أخربناه أبو احلسني بن " مث جاء املرياث فنسخ السكىن فتعتد حيث تشاء ال سكىن هلا : " قال عطاء " " من معروف 
قال عطاء ، : ابن أيب جنيح قال الفضل ، ثنا أبو سهل القطان ، ثنا عبد اهللا بن روح ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، عن 

نقل أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع ليال ، وقد قيل يف هذه " وروينا عن علي ، أنه  - ٢١٩٨عن ابن عباس فذكره
 "الرواية ألهنا كانت يف دار اإلمارة 

: قال "  خترج املرأة ، وهي يف عدهتا من وفاة زوجها" وروينا عن القاسم بن حممد ، أن عائشة ، كانت  - ٢١٩٩
 "فأىب الناس إال خالفها ، فال نأخذ بقوهلا وندع قول الناس " 

 باب اإلحداد
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الفقيه ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا القعنيب ، عن مالك ،  - ٢٢٠٠

ا أخربته هبذه األحاديث الثالثة ، قالت عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن محيد بن نافع ، عن زينب بنت أيب سلمة ، أهن
دخلت على أم حبيبة ، حني تويف أبوها أبو سفيان ، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غريه ، فدهنت به : زينب 

واهللا ما يل بالطيب من حاجة ، غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : مث قالت " جارية ، مث مسحت بعارضيها 
ل المرأة تؤمن باهللا ، واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوج أربعة ال حي: " وسلم يقول 

ودخلت على زينب بنت جحش حني تويف أخوها عبد اهللا ، فدعت بطيب فمست : " قالت زينب " أشهر وعشرا 
ال : " يقول وهو على املنرب واهللا ما يل بالطيب حاجة غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مث قالت " منه 

قالت " حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث ليال إال على زوجها أربعة أشهر وعشرا 
يا رسول اهللا ، إن : جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت : ومسعت أمي أم سلمة تقول : زينب 

مرتني أو ثالثا " ال : " اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ابنيت تويف عنها زوجها وقد
وقد كانت إحداكن فياجلاهلية ترمي بالبعرة على " إمنا هي أربعة أشهر وعشرا : " مث قال " ال : " ، كل ذلك يقول 

كانت املرأة إذا : " فقالت زينب " ؟ وما ترمي بالبعرة على رأس احلول : " فقلت لزينب : رأس احلول ، قال محيد 
تويف عنها زوجها دخلت حفشا ، ولبست شر ثياهبا ، ومل متس طيبا حىت متر هبا سنة ، مث تؤتى بدابة محار أو شاة أو 
طري فتفتض به وقلما تفتض بشيء إال مات مث خترج ، فتعطى بعرة فترمي هبا ، مث تراجع بعد ما شاءت من طيب أو 

أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر متسح به قبلها ، وتنبذه : " قال القتيب " تفتض : " اه القعنيب هكذا رو" غريه 
والقبص أن تأخذ من : " قال الشافعي " فتقتبص بالقاف ، والباء ، والصاد : " ويف رواية الشافعي " فال يكاد يعيش 

البيت الصغري الذليل من الشعر ، والبناء : احلفش الدابة موضعا بأطراف أصابعها ، والقبض األخذ بالكف كلها ، و
 "وغريه 
وأخربنا أبو طاهر الفقيه حممد بن حممد بن حممش الفقيه الزيادي ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ،  - ٢٢٠١

بن حسان ، حدثين هشام : ثنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ، أنا حيىي بن أيب كثري ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، قال 
ال حتد املرأة فوق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن حفصة بنت سريين ، عن أم عطية األنصارية قالت 

ثالثة أيام إال على زوجها ، فإهنا حتد أربعة أشهر وعشرا ، وال تلبس ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب ، وال تكتحل ، 
وكذلك رواه " رهتا إذا تطهرت من حيضتها بنبذة من قسط أو أظفار وال ختتضب ، وال متس طيبا إال عند أدىن طه

، وكذلك قاله حممد " وال ثوب عصب " ورواه عيسى بن يونس ، عن هشام " إال ثوب عصب " مجاعة عن هشام 



بن املنهال ، عن يزيد بن زريع ، عن هشام وهو عند أهل العلم باحلديث ، وهم وقد رواه عباس بن الوليد النرسي 
إال : " عن يزيد بن زريع كما رواه اجلماعة ، ورواه أيوب السختياين ، عن حفصة بنت سريين وقال يف احلديث  ،

ورواية إبراهيم بن احلارث أصح " إال ثوبا مغسوال : " وقال يعقوب الدورقي ، عن حيىي بن أيب بكر " ثوب عصب 
 ملوافقتها رواية اجلماعة عن هشام ، مث أيوب ، عن حفصة

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، ثنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، ثنا إبراهيم بن  - ٢٢٠٢
احلارث ، ثنا حيىي بن أيب بكري ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، حدثين بديل بن امليسرة ، عن احلسن بن مسلم ، عن صفية 

املتوىف عنها زوجها ال تلبس املعصفر من : " لم أنه قال بنت شيبة ، عن أم سلمة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وس
 ورواه معمر ، عن بديل فوقفه على أم سلمة" الثياب ، وال املمشقة ، وال احللي ، وال ختتضب ، وال تكتحل 

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أمحد بن صاحل ، ثنا ابن وهب ،  - ٢٢٠٣
أخربتين أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها : مسعت املغرية بن الضحاك ، يقول : خربين خمرمة بن بكري ، عن أبيه ، قال أ

ال تكتحلي به إال من أمر ال : " أن زوجها تويف فأرسلت موالة هلا إىل أم سلمة فسألتها عن كحل اجلالء ، فقالت 
دخل علي رسول اهللا صلى : مث قالت عند ذلك أم سلمة " نهار بد منه يشتد عليك ، فتكتحلني بالليل ومتسحينه بال

إمنا هو : فقلت " ما هذا يا أم سلمة ؟ : " اهللا عليه وسلم حني تويف أبو سلمة ، وقد جعلت على عيين صربا فقال 
متتشطي  إنه يشب الوجه فال جتعليه إال بالليل وتنزعينه بالنهار ، وال: " صرب يا رسول اهللا ، ليس فيه طيب قال 

بالسدر تغلفني به : " بأي شيء أمتشط يا رسول اهللا ؟ قال : قلت : قالت " بالطيب ، وال باحلناء ، فإنه خضاب 
 "رأسك 

 باب اجتماع العدتني
أخربنا أبو أمحد املهرجاين ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا حممد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك  - ٢٢٠٤

نا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا ، ح ، أخرب
مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن املسيب ، وسليمان بن يسار ، أن طليحة ، كانت حتت رشيد الثقفي فطلقها البتة 

فقة ضربات ، وفرق بينهما مث قال عمر بن فنكحت يف عدهتا ، فضرهبا عمر بن اخلطاب ، وضرب زوجها باملخ
أميا امرأة نكحت يف عدهتا فإن كان زوجها الذي تزوج هبا مل يدخل هبا فرق بينهما ، مث اعتدت بقية : " اخلطاب 

عدهتا من زوجها األول ، وكان خاطبا من اخلطاب ، فإن كان دخل هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من زوجها 
وأخربنا أبو  - ٢٢٠٥"وهلا مهرها مبا استحل منها : " قال سعيد " تدت من اآلخر مث مل ينكحها أبدا األول ، مث اع

زكريا ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، ثنا حيىي بن حسان ، عن جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن 
يفرق بينهما ، وهلا الصداق مبا استحل من فرجها قضى يف اليت تزوج يف عدهتا ، أن " زاذان أيب عمر ، عن علي أنه 

 "، وتكمل ما أفسدت من عدة األول ، وتعتد من اآلخر 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ، ثنا  - ٢٢٠٦

تزوجت يف عدهتا ، فأخذ مهرها فجعله يف بيت  أيت عمر بامرأة: أسباط بن حممد ، ثنا أشعث ، عن الشعيب ، قال 
ليس هكذا ، ولكن هذه اجلهالة من الناس : " فقال علي : قال " ال جتتمعان وعاقبهما : " املال ، وفرق بينهما وقال 

، ولكن يفرق بينهما ، مث تستكمل بقية العدة من األول ، مث تستقبل عدة أخرى وجعل هلا علي املهر مبا استحل من 
 "يا أيها الناس ، ردوا اجلهاالت إىل السنة : فحمد اهللا عمر وأثىن عليه ، مث قال : " قال " ها فرج

ورواه الثوري ، عن أشعث ، عن الشعيب ، عن مسروق ، أن عمر بن اخلطاب ، رجع عن ذلك ،  - ٢٢٠٧



 وجعل هلا مهرها ، وجعلهما جيتمعان
 باب يف أقل احلمل وأكثره

اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حيىي بن أيب طالب ، ثنا أبو بدر شجاع  أخربنا أبو عبد - ٢٢٠٨
بن الوليد ، ثنا سعيد بن أيب عروبة ، عن داود بن أيب القصاف ، عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي ، أن عمر بن 

بن عفان ، ثنا حممد بن بشري ، ثنا سعيد بن أيب اخلطاب ، وأخربنا أبو عبد اهللا ، ثنا أبو العباس ، ثنا احلسن بن علي 
عروبة ، عن قتادة ، عن داود بن أيب القصاف ، عن أيب حرب بن أيب األسود الديلي ، أن عمر ، رفعت إليه امرأة 

فبلغ ذلك عمرفأرسل إىل علي يسأله " ال رجم عليها : " ولدت لستة أشهر وأمر برمجها ، وأيت علي يف ذلك فقال 
والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم : " ال رجم عليها ألن اهللا تعاىل يقول : فقال  عن ذلك ؟
فستة أشهر محله ، وحولني متام ال رجم عليها ، فخلى " ومحله وفصاله ثالثون شهرا " ، وقال اهللا تعاىل " الرضاعة 

 املوطأ يف عثمان وعلي رضي اهللا عنهما واهللا أعلمعنها عمر كذا يف هذه الرواية عمر وعلي وأخرجه مالك يف 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا بشر بن فطن ، ثنا داود بن رشيد ،  - ٢٢٠٩

بكر  وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ، أنا علي بن عمر احلافظ ، ثنا حممد بن خملد ، ثنا أبو العباس أمحد بن حممد بن
إين حدثت عن : ملالك بن أنس : قلت : مسعت الوليد بن مسلم ، يقول : بن خالد ، ثنا داود بن رشيد ، قال 

سبحان اهللا من يقول هذا ؟ هذه : " فقال " ال تزيد املرأة يف محلها عن سنتني قدر ظل املغزل : " عائشة ، أهنا قالت 
ها رجل صدق محلت ثالثة أبطن يف اثنيت عشرة سنة ، حتمل جارتنا امرأة حممد بن عجالن ، امرأة صدق ، وزوج

 "كل بطن أربع سنني 
مشهور عندنا امرأة حممد بن عجالن حتمل ، وتضع يف أربع : " وروينا عن املبارك بن جماهد ، أنه قال  - ٢٢١٠

 "سنني ، وكانت تسمى حاملة الفيل 
يف الدعاء المرأة حبلى منذ أربع سنني فدعا هلا ، فولدت أيت " وروينا عن مالك بن دينار ، رمحه اهللا أنه  - ٢٢١١

 باب امرأة املفقود"غالما جعدا ابن أربع سنني ، قد استوت أسنانه 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا حممد بن عبد امللك ، ثنا يزيد بن  - ٢٢١٢

زاد فيه ابن " أجل امرأة املفقود أربع سنني " الشيباين ، أن عمر ، هارون ، ثنا سليمان التيمي ، عن أيب عمرو 
قضى به عثمان بن عفان ، وزاد فيه عبد الرمحن بن أيب : مث تعتد أربعة أشهر وعشرا ، مث تنكح ، قال : املسيب 

األحول ، عن مث يطلقها ويل زوجها ، مث تتربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا مث تتزوج ، ورواه أيضا عاصم : ليلى 
 أيب عثمان ، عن عمر يف طالق الويل ، وحكاه أيضا جماهد عن الفقيد الذي استهوته اجلن يف قضاء عمر بذلك

ثنا الثقفي ، عن داود بن : وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، ثنا أبو العباس ، ثنا الربيع ، قال الشافعي  - ٢٢١٣
خري املفقود بني امرأته " لوال أن عمر ، : نه عن مسروق ، قال أظ: أيب هند ، عن الشعيب ، عن مسروق ، قال 

 "والصداق ، لرأيت أنه أحق هبا إذا جاء 
امرأة ابتليت ، فلتصرب ، فال : " قال علي بن أيب طالب يف امرأة املفقود : قال الشافعي رضي اهللا عنه  - ٢٢١٤

 "ذا نقول وهب: " قال الشافعي رمحه اهللا " تنكح حىت يأتيها يقني موته 
قال وقد روي عن علي ، يف امرأة املفقود مثل قول عمر ، واملشهور عن علي ما ذكره الشافعي من  - ٢٢١٥

 وجهني عنه
وأخربنا بوجه ثالث أبو سعيد حممد بن موسى ، ثنا أبو العباس األصم ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا  - ٢٢١٦



بشيء يعين " ليس الذي قال عمر : قال علي : اك ، عن حنش ، قال أبو أسامة ، عن زائدة بن قدامة ، ثنا مس
فيامرأة املفقود ، وهي امرأة الغائب حىت يأتيها يقني موته أو طالقها ، وهلا الصداق من هذا مبا استحل من فرجها ، 

 "ونكاحه باطل 
 "طلق ، وإن شاء أمسك هي امرأته يعين األول إن شاء : " وروينا عن الشعيب ، عن علي ، أنه قال  - ٢٢١٧
وهو قول " هي امرأة األول دخل هبا اآلخر أو مل يدخل هبا : " وعن سعيد بن جبري ، عن علي ، قال  - ٢٢١٨

 عمر بن عبد العزيز ، والنخعي وغريمها
قال رسول اهللا : وروى سوار بن مصعب ، عن حممد بن شرحبيل اهلمداين ، عن املغرية بن شعبة ، قال  - ٢٢١٩
 "امرأة املفقود امرأته حىت يأتيها البيان ، وسوار ضعيف : " هللا عليه وسلم صلى ا

 باب استرباء أم الولد
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن منري ،  - ٢٢٢٠

ورواه مالك ، عن نافع ، عن ابن " أم الولد حيضة  عدة: " عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
أخربناه أبو أمحد املهرجاين ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا " تعتد حبيضة : " عمر يف أم الولد يتوىف عنها سيدها قال 

 حممد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك فذكره ،وهو قول الفقهاء السبعة من تابعي أهل املدينة
بسوا علينا سنة نبينا صلى اهللا عليه  ال تل: " وأما حديث قبيصة بن ذؤيب ، عن عمرو بن العاص ، قال  - ٢٢٢١

عدة أم الولد : ، والرواية فيه خمتلفة فقيل هكذا وقيل مطلقا " أربعة أشهر وعشرا : وسلم ، عدهتا عدة املتوىف عنها 
أربعة أشهر وعشرا ، فإذا أعتقت فعدهتا ثالث حيض : "  عدة احلرة من قوله ، وقيل يف عدهتا إذا تويف عنها سيدها

ال : مل يسمع من عمرو ، والصواب " قبيصة : هذا حديث منكر ، قال الدارقطين : وكان أمحد بن حنبل يقول " 
 "تلبسوا علينا ديننا ، موقوف 

قال " ر وعشرا عدة أم الولد أربعة أشه: " وروي عن خالس بن عمرو ، عن علي ، رضي اهللا عنه  - ٢٢٢٢
وروايات خالس ، عن علي ضعيفة عند أهل العلم باحلديث " معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها : " وكيع 

 "هي من صحيفة : " يقولون 
 باب استرباء من ملك أمة

، عن أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عمرو بن عون ، أنا شريك  - ٢٢٢٣
ال توطأ حامل حىت : " أنه قال يف سبايا أوطاس : قيس بن وهب ، عن أيب الوداك ، عن أيب سعيد اخلدري ، رفعه 

 "تضع ، وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة 
أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، ثنا يونس بن حبيب ، ثنا أبو داود ،  - ٢٢٢٤

أن رسول : مسعت عبد الرمحن بن جبري ، حيدث ، عن أبيه ، عن أيب الدرداء ، : ، عن يزيد بن مخري ، قال ثنا شعبة 
لعل صاحبهذه يريد أن : " فقال " خباء : " أو قال " رأى امرأة جمحا على باب فسطاط " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثه ، وهو ال حيل له ؟ وكيف يسترقه وهو ال حيل له ؟ يلم هبا ، لقد مهمت أن ألعنه لعنة تدخل معه قربه ، كيف يور
احلامل املقرب ، وهذا ألنه قد يرى أن هبا محال ، وليس حبمل فيأتيها فتحمل منه فرياه مملوكا وليس مبملوك : ، اجملح 

 "، وإمنا يراد منه أنه هنى عن وطء السبايا قبل االسترباء 
 "تستربأ األمة حبيضة : " وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال  - ٢٢٢٥
 "تستربأ األمة إذا أعتقت أو وهبت حبيضة : " وعن ابن عمر  - ٢٢٢٦



، وابن سريين ، وعكرمة  - ٢٢٢٧  "يستربئها ، وإن كانت بكرا : " وعن احلسن ، وعطاء 
ذلك يتبني كانا ال يريان أن : الرجل يشتري األمة اليت ال حتيض " وروينا عن أيب قالبة ، وابن سريين يف  - ٢٢٢٨

 "إال بثالثة أشهر 
 "وإن كانت ال حتيض فثالثة أشهر : " وعن طاوس ، وعطاء  - ٢٢٢٩
 "ثالثة أشهر : " وعن عمر بن عبد العزيز ، وجماهد ، وإبراهيم  - ٢٢٣٠

 باب عدة املختلعة ، واملعتقة
م ، ثنا ابن بكري ، ثنا مالك ، عن أخربنا أبو أمحد املهرجاين ، أنا أبو بكر بن جعفر ، ثنا حممد بن إبراهي - ٢٢٣١
أن ربيع بنت معوذ بن عفراء ، جاءت هي وعمها إىل عبد اهللا بن عمر ، فأخربته أهنا اختلعت من زوجها يف : نافع ، 

قلت " عدهتا عدة املطلقة : " زمان عثمان بن عفان ، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره ، فقال عبد اهللا بن عمر 
ن املسيب ، وسليمان بن يسار ، والشعيب والزهري واجلماعة ، وغلط بعض الرواة فروي أن الربيع وهذا قول اب: 

اختلعت يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرت أن تعتد حبيضة ، وإمنا اختلعت يف عهد عثمان ، فإن كان عثمان 
وروي  - ٢٢٣٢ختلعة وغريها فهو أوىلأمرها بذلك فابن عمر خالفه ، وظاهر الكتاب يف عدة املطلقة يتناول امل

وهذا " امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل عدهتا حيضة " عن عكرمة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن 
 منقطع والذي وصله غلط يف وصله

خريها فاختارت " وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، يف قصة بريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٢٣٣
 "سها ، وفرق بينهما وجعل عليها عدة احلرة نف

 باب الرضاع قال اهللا عز وجل يف آية التحرمي وأمهاتكم الالئي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة
فاحتمل إذ ذكر اهللا حترمي األم ، واألخت من الرضاعة ، فأقامها يف التحرمي مقام األم ، : " قال الشافعي  - ٢٢٣٤

ون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب ، فما حرم بالنسب حرم بالرضاع مثله ، وهبذا واألخت من النسب أن تك
 "نقول لداللة سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقياس على القرآن 

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا  - ٢٢٣٥
، أنا مالك ، عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن عمرة بنت عبد الرمحن ، أن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه  الشافعي

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان عندها وأهنا مسعت صوت رجل يستأذن يف بيت حفصة فقالت : وسلم أخربهتا 
أراه فالنا ، : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا هذا رجل يستأذن يف بيتك ، فقال رس: عائشة ، فقلت 

يا رسول اهللا لو كان فالن حيا لعمها من الرضاعة يدخل علي ؟ فقال رسول اهللا : فقلت " لعم حفصة من الرضاعة 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن " نعم إن الرضاع حيرم ما حترم الوالدة: " صلى اهللا عليه وسلم 

 يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا عبد اهللا بن يوسف ، ثنا مالك ، فذكره بإسناده مثله
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن  - ٢٢٣٦

أخا أيب القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما أخربتين عائشة أن عمها : عون ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال 
ضرب احلجاب ، فأبت أن تأذن له حىت يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتستأذن فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا 

" أو ليس بعمك ؟ : " جاء عمي أخو أيب القعيس فرددته حىت استأذنك فقال : عليه وسلم ذكرت ذلك له فقالت 
إنه عمك فليلج عليك ، وكانت عائشة رضي اهللا تعاىل : " ين املرأة ومل يرضعين الرجل ، قال إمنا أرضعت: قالت 

يشبه أن يكون هذا بعد قصة حفصة ، ويف عم آخر لعائشة من : قلت " عنها حترم من الرضاع ما حترم من الوالدة 



أة هي اليت أرضعته دون الرجل ، حىت الرضاعة ، وأهنا مل تكتف باألول ملا يف قلبها من مراجعتها إياه يف أن املر
" أفلح أخا أيب القعيس : " رواه الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ومست العم فقالت " ازدادت بيانا ، واهللا أعلم 

 ابن أيب القعيس وهو خطأ: وقال بعضهم 
غالب ، ثنا مسلم بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا عبد الصمد بن علي بن مكرم ، ثنا حممد بن  - ٢٢٣٧

إبراهيم ، ثنا مهام ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن العباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أريد على ابنة 
 "إهنا ال حتل يل إهنا ابنة أخي من الرضاعة ، وإن اهللا حرم من الرضاعةما حرم من النسب : " محزة فقال 
يف حترمي ابنة محزة عليه " ، وأم سلمة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ورواه أيضا علي بن أيب طالب - ٢٢٣٨

 "بالرضاع 
أخربنا أبو احلسني بن الفضل ، أنا عبد اهللا بن جعفر النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا ابن قعنب ،  - ٢٢٣٩

عباس ، سئل عن رجل ،  وابن بكري ، وأبو الوليد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد ، أن ابن
: قال " أيتزوج الغالم اجلارية ؟ : " فقيل " له امرأتان فأرضعت إحدامها غالما ، وأرضعت األخرى جارية " كانت 

وأخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق ، ثنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك " ال اللقاح واحد " 
عمرو بن الشريد فذكره وروي معىن ذلك عن علي ، وابن مسعود ، وهو قول القاسم بن ، عن ابن شهاب ، عن 

 حممد وعطاء ، وطاوس ، وجابر بن زيد رمحهم اهللا ورضي عنهم أمجعني
 باب ما حيرم به

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق  - ٢٢٤٠
" كان : صغاين ، ثنا عبد اهللا بن يوسف ، ثنا مالك ، عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، أهنا قالت ال

فيما أنزل اهللا من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن ، مث نسخن خبمس معلومات ، فتويف رسول اهللا صلى اهللا 
 "عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن 

بو علي احلسني بن حممد بن حممد بن علي الروذباري ، أنا إمساعيل بن حممدالصفار ، ثنا احلسن أخربنا أ - ٢٢٤١
بن سالم ، ثنا سليمان بن داود اهلامشي ، أنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أيب مليكة ، عن أيب هريرة ، 

ن الزبري ، عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأيوب ، عن ابن أيب مليكة ، عن اب
 "ال حيرم اإلمالجة ، واإلمالجتان : " وقال اآلخر " ال حيرم املصة ، وال املصتان : " وسلم قال أحدمها 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا أمحد بن سلمة ، ثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا  - ٢٢٤٢
مسعت أيوب ، عن أيب اخلليل ، عن عبد اهللا بن احلارث ، عن أم الفضل ، أن رجال ، جاء إىل رسول : عتمر ، قال امل

أهنا أرضعت امرأيت : إين تزوجت امرأة ويل امرأة أخرى ، فزعمت امرأيت احلدثى : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "رم اإلمالجة ، واإلمالجتان ال حت: " األوىل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهو قول عائشة وحفصة وعبد " الرضعة والرضعتني ، والثالث ال حترم " وروينا عن زيد بن ثابت ، أن  - ٢٢٤٣
 اهللا بن الزبري

، واختلفت " حمرم من الرضاع قليله وكثريه : " وروي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر أهنم قالوا  - ٢٢٤٤
 باسالرواية عن ابن ع

روي عنه مرفوعا ، وفيه من " ال حترم من الرضاع إال ما فتق األمعاء : " وروينا عن أيب هريرة ، أنه قال  - ٢٢٤٥
 "الزيادة ال حيرم من الرضاع املصة ، وال املصتان ، وال حيرمإال ما فتق األمعاء من اللنب 



 باب يف رضاعة الكبري
مساعيل بن حممد الصفار ، ثنا احلسن بن علي بن عفان ، ثنا ابن منري ، أخربنا أبو احلسني بن بشران ، ثنا إ - ٢٢٤٦

عمدت امرأة من األنصار إىل جارية لزوجها فأرضعتها ، : عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
، فقال له إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك ، فانطلق الرجل إىل عمر ، فذكر ذلك له : " فلما جاء زوجها قالت 

ورواه عبد اهللا بن دينار ، عن ابن " عزمت عليك ملا رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك : " عمر 
ويف رواية ابن عيينة ، عن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن " فإمنا الرضاعة رضاعة الصغري : " عمر ، عن عمر وزاد فيه 

 وروي ذلك عن عبد اهللا بن مسعود" يف الصغر ال رضاع إال يف احلولني : " عمر ، عن عمر قال 
وروى اهليثم بن مجيل ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه  - ٢٢٤٧

 ووقفه سعيد بن منصور وغريه عن ابن عيينة" ال حيرم من الرضاع إال ما كان يف احلولني : " وسلم قال 
م احلافظ ، أنا أبو الفضل بن مخريويه ، ثنا أمحد بن جندة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا سفيان أخربنا أبو حاز - ٢٢٤٨

 هذا هو الصواب موقوفا" ال رضاع إال ما كان يف احلولني : " ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال 
 "، وأنبت اللحم  ال رضاع إال ما أنشز العظم: " وروينا عن ابن مسعود ، موقوفا ومرفوعا  - ٢٢٤٩
انظرن ما إخوانكن ،فإمنا الرضاعة من اجملاعة : " وروينا عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٢٥٠

" 
" ويف رواية جويرب عن الضحاك ، عن النزال بن سربة ، عن علي ، موقوفا ومرفوعا  - ٢٢٥١ ال رضاع بعد : 
 "فصال 
بو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا احلسن وأما احلديث الذي حدثنا أ - ٢٢٥٢

جاءت : بن حممد بن الصباح ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت 
حذيفة من دخول سامل إين أرى يف وجه أيب : سهلة بنت سهيل بن عمرو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

فأتته : قالت " ألست أعلم أنه رجل كبري ؟ : " وهو رجل كبري ؟ فضحك وقال : قالت " أرضعيه : " علي قال 
ما رأيت يف وجه أيب حذيفة بعد شيئا أكرهه ، فقد رواه عروة بن الزبري ، عن عائشة ، وقال يف : بعد ذلك وقالت 

فأرضعته مخس رضعات ، وكان مبنزلة ولدها من " أرضعيه : " وسلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه: احلديث 
وأبت أم سلمة ، وسائر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدخلن : " الرضاعة ، فبذلك كانت عائشة تقول 

ول واهللا ما ندري لعلها رخصة لسامل من رس: " وقلن لعائشة " عليهن الناس بتلك الرضاعة حىت يرضعهن يف املهد 
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، ثنا  - ٢٢٥٣"اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون الناس 

عبيد بن شريك ، ثنا حيىي بن بكري ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخربين أبو عبيدة بن عبد اهللا بن زمعة 
أىب سائر : " أم سلمة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول مسعت : أن أمه زينب بنت أيب سلمة ، قالت : ، 

واهللا ما نرى هذا إال : " وقلن لعائشة " أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة 
 "رخصة أرخصها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسامل خاصة فما هو بداخل علينا أحد هبذه الرضاعة 

 شهادة يف الرضاعباب ال
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري ، ثنا أبو قالبة ، ثنا أبو عاصم  - ٢٢٥٤

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب : ، عن ابن جريج ، ح ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو سعيد بن أيب عمرو ، قاال 
ان ، أنا الشافعي ، أنا عبد اجمليد ، عن ابن جريج ، أخربين ابن أيب مليكة ، أن عقبة بن احلارث ، أنا الربيع بن سليم



فجئت إىل النيب صلى اهللا عليه : ، أخربه أنه نكح أم حيىي بنت أيب إهاب ، فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال 
، قال " وقد زعمت أهنا أرضعتكما كيف : " وسلم فذكرت ذلك له ، فأعرض ، فتنحيت ، فذكرت ذلك له فقال 

كيف وقد زعمت أهنا : " إعراضه صلى اهللا عليه وسلم يشبه أن يكون مل ير هذا شهادة تلزمه وقوله : الشافعي 
أرضعتكما يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها ، وقد قيل له إهنا أخته من الرضاعة ، وهذا معىن ما قلنا من أن 

ورواه عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني ، عن ابن أيب مليكة ، وقال يف : ل الشيخ قا" يتركها ورعا ال حكما 
وروينا عن عمر  - ٢٢٥٥"وكيف وقد قيل : " فأعرض وتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال : احلديث 

ال حىت : " ل يف أحدمها بن اخلطاب رضي اهللا عنه بإسنادين مرسلني أنه مل يقبل يف الرضاع شهادة امرأة واحدة وقا
 "يشهد رجالن ، أو رجل وامرأتان 

 "ال جيوز من النساء أقل من أربع : " وروينا عن عطاء بن أيب رباح ، أنه قال  - ٢٢٥٦
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تسترضع احلمقاء فإن : وروينا عن زياد السهمي ، مرسال قال  - ٢٢٥٧

 "اللنب يشبه 
 وقال أيضا ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز" اللنب يشبه عليه : " عمر بن اخلطاب قال وعن  - ٢٢٥٨
وروينا يف الرضخ عند الفصال ما أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ، أنا أبو العباس األصم ، ثنا حبر بن  - ٢٢٥٩

يه ، عن احلجاج بن احلجاج نصر ، ثنا عبد اهللا بن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، عن هشام بن عروة ، عن أب
: الغرة : " قال " ما يذهب عين مذمة الرضاع : " األسلمي ، عن أبيه ، أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 حجاج بن أيب احلجاج واألول أصح ، وهذا مع إهبامه فيه إرسال: وقيل " العبد أو األمة 
ذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أبو توبة ، ثنا وروينا يف الغيلة ما أخربنا أبو علي الرو - ٢٢٦٠

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : حممد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أمساء بنت يزيد بن السكن ، قالت 
 "ال تقتلوا أوالدكم سرا ، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه " 

عبد اهللا احلافظ ، ثنا حممد بن صاحل بن هانئ ، ثنا السري بن أيب خزمية ، ثنا عبد اهللا وأخربنا حممد بن  - ٢٢٦١
بن يزيد املقري ، ثنا سعيد بن أيب أيوب ، حدثين أبو األسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة بنت وهب 

لقد مهمت أن أهنى "  :حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أناس وهو يقول : أخت عكاشة بن وهب قالت 
وسألوه عن العزل ، فقال " عن الغيلة فنظرت يف الروم وفارس فإذا هم يغيلون ، أوالدهم فال يضر أوالدهم شيئا 

، وهذا يدل على أن النهي عن الغيلة يف " وإذا املوءودة سئلت " الوأد اخلفي : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، ويشبه أن يكون قوله يف العزل أيضا على التنزيه ، وقد مضى يف آخر كتاب احلديث األول على غري التحرمي 

 النكاح ما يدل على ذلك
وإفساد الصيب : " وروينا عن ابن مسعود ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يكره كذا وكذا ، مث قال  - ٢٢٦٢

 "غري حمرمة 
عرايب ، أنا احلسن بن حممد الزعفراين ، ثنا سفيان ، عن أخربنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األ - ٢٢٦٣

دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم بابن يل : الزهري ، عن عبيد اهللا بنعبد اهللا ، عن أم قيس بنت حمصن ، قالت 
 عالم تدغرن أوالدكن هبذا العالق ، عليكن هبذا العود اهلندي يعين: " ، وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال 

 كتاب النفقات"فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات اجلنب " القسط 



 "فانكحوا ما طاب لكم من النساء " باب وجوب النفقة للزوجة قال اهللا تعاىل وعز وجل 
مرأته ، يدل واهللا أعلم على أن على الزوج نفقة ا" ذلك أدىن أال تعولوا " وقول اهللا : قال الشافعي  - ٢٢٦٤
: قلت " أي ال يكثر من تعولوا ، إذا اقتصر املرء على امرأة واحدة ، وإن أباح له أكثر منها " أال تعولوا " وقوله 

وهذا تفسري قد رويناه عن زيد بن أسلم ، ورواه أبو عمر الزاهد ، غالم ثعلب ، عن ثعلب ، وذلك فيما أخربنا أبو 
 احلسن بن بشران ، أنا أبو عمر ، فذكره

خري الصدقة ما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال  - ٢٢٦٥
أخربناه أبو القاسم زيد بن أيب هشام " كان عن ظهر غىن ، واليد العليا خري من اليد السفلى ، وابدأ مبن تعول 

عبد اهللا العبسي ، أنا وكيع ، عن األعمش ، عن أيب صاحل  العلوي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، نا إبراهيم بن
 ، فذكره
 "كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت : " وروينا عن عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٢٦٦
" تاه اهللا لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آ" قال اهللا عز وجل : قال الشافعي  - ٢٢٦٧

 فذكر نفقة املقتر واملوسع
إمنا جعلت أقل الفرض مدا بالداللة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دفعه إىل : " قال الشافعي  - ٢٢٦٨

الذي أصاب أهله يف شهر رمضان عرقا فيه مخسة عشر صاعا لستني مسكينا ، فكان ذلك مدا مدا لكل مسكني ، 
دين مدين ألن أكثر ما جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فدية الكفارة لألذى مدين وإمنا جعلت أكثر ما فرضت م

لكل مسكني وبينهما وسط ، فلم أقصر عن هذا ومل أجاوز هذا مع أن معلوما أن األغلب أن أقل القوت مد ، وأن 
الكسوة على كل والفرض على الوسط ما بينهما مد ونصف للمرأة ، وذكر من األدم ، و: " أوسعه مدان قال 

 "واحد منهم ما هو معروف ببلدهم 
: " وروينا يف حديث عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة هند امرأة أيب سفيان أنه قال هلا  - ٢٢٦٩

 "ما يكفيك وولدك باملعروف " خذي ، يعين من مال أيب سفيان 
 باب الرجل ال جيد نفقة امرأته

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا : حلافظ ، يف آخرين قالوا أنا أبو عبد اهللا ا - ٢٢٧٠
: سألت سعيد بن املسيب عن الرجل ال جيد ما ينفقه على امرأته قال : الشافعي ، أنا سفيان ، عن أيب الزناد ، قال 

 "سنة : " فقال سعيد " سنة ؟ : " قلت : يفرق بينهما ، قال أبو الزناد 
سنة ، أن يكون سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " والذي يشبه قول سعيد : قال الشافعي  - ٢٢٧١

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر حممد بن بالويه ، نا أمحد بن علي اخلزاز ، نا إسحاق بن  - ٢٢٧٢"
بن سعيد ، عن سعيد بن املسيب ، يف الرجل إبراهيم األودي ، نا إسحاق بن منصور ، نا محاد بن سلمة ، عن حيىي 

قال وأخربنا محاد بن سلمة ، عن عاصم ابن هبدلة ، عن أيب صاحل " يفرق بينهما : " ال جيد ما ينفق على امرأته قال 
 ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله

نا أبو : بن احلسن بن إسحاق البغدادي هبا ، قاال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو احلسن حممد بن أمحد - ٢٢٧٣
حممد عبد اهللا بن حممد بن إسحاق الفاكهي ، مبكة ، نا أبو حيىي بن أيب ميسرة ، نا أبو عبد الرمحن املقرئ ، نا سعيد 
 بن أيب أيوب ، حدثين حممد بن عجالن ، عن زيد بن أسلم ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى

" خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ، واليد العليا خري من اليد السفلى ، وابدأ مبن تعول : " اهللا عليه وسلم قال 



امرأتك تقول أطعمين وإال فارقين ، خادمك يقول أطعمين واستعملين ، : " ومن أعول يا رسول اهللا ؟ قال : قال 
يوب ، عن ابن عجالن ورواه سفيان بن عيينة وغريه ، عن هكذا رواه سعيد بن أيب أ" ولدك يقول إىل من تتركين 

 ابن عجالن ، عن املقربي ، عن أيب هريرة ، وجعل آخره من قول أيب هريرة
أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا  - ٢٢٧٤

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه : بن أيب سعيد ، عن أيب هريرة ، قال سفيان ، عن حممد بن عجالن ، عن سعيد 
أنفقه على ولدك : " عندي آخر ، قال : قال " أنفقه على نفسك : " يا رسول اهللا عندي دينار ، قال : وسلم فقال 

عندي : قال  "أنفقه على خادمك : " عندي آخر ، قال : قال " أنفقه على أهلك : " عندي آخر ، قال : قال " 
ولدك أنفق : " مث يقول أبو هريرة إذا حدث هبذا احلديث يقول : قال سعيد  - ٢٢٧٥"أنت أعلم : " آخر ، قال 

وكذلك رواه " أنفق علي أو بعين : " ويقول خادمك " علي إىل من تكلين ، وتقول زوجتك أنفق علي ، أو طلقين 
: " تقول امرأتك : قال أبو هريرة : ديث املرفوع وقال األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، فذكر احل

: " مث قال أبو هريرة " ولدك إىل من تكلين : " يقول " أطعمين وإال فبعين : " وخادمك يقول " أطعمين وإال طلقين 
 "هذا من كيسي 

لم بن خالد ، عن عبيد اهللا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مس - ٢٢٧٦
كتب إىل أمراء األجناد يف رجال غابوا عن نسائهم ، " بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن اخلطاب ، 

 "فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا 
وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت " اهللا عز وجل  باب املبتوتة ال نفقة هلا يف العدة إال أن تكون حامال قال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا حيىي بن منصور القاضي ، نا حممد بن عبد السالم ، نا حيىي بن حيىي " يضعن محلهن 
 قرأت على مالك: قال 

أنا الربيع بن : يعقوب ، قال نا أبو العباس حممد بن : وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ يف آخرين قالوا  - ٢٢٧٧
سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد اهللا بن يزيد ، موىل األسود بن سفيان ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، 

أن أبا عمرو بن حفص بن املغرية ، طلقها البتة ، وهو غائب بالشام ، فأرسل إليهاوكيله : عن فاطمة بنت قيس 
هللا ما لك علينا من شيء ، فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له وا: بشعري فسخطته فقال 

تلك امرأة يغشاها أصحايب فاعتدي : " وأمرها أن تعتد يف بيت أم شريك مث قال " ليس لك عليه نفقة : " فقال هلا 
فلما حللت : " ، قالت " عند عبد اهللا ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعني ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيين 

وأما أبو جهم فال يضع عصاه عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك : " ذكرت له أن معاوية ، وأبا جهم خطباين فقال 
أنكحي أسامة بن زيد ، فنكحته ، فجعل اهللا فيه : " فكرهته مث قال : قالت " ال مال له ، أنكحي أسامة بن زيد 

ال نفقة لك : " حديث صحيح على وجهه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : قال الشافعي " خريا واغتبطت به 
عليه وأمرها أن تعتد يف بيت ابن أم مكتوم ، لعلة مل تذكرها فاطمة كأهنا استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غريها 

ى اهللا عليه وسلم أن فأمرها النيب صل" أنه كان يف لساهنا ذرب ، فاستطالت على أمحائها استطالة تفاحشت : " وهي 
ال خترجوهن من بيوهتن ، وال " تعتد يف بيت ابن أم مكتوم ، واستدل الشافعي بقول ابن عباس يف قول اهللا عز وجل 

 "أن تبذو على أهل زوجها فإن بذت فقد حل إخراجها : " قال " خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة 
 لتها على أمحائها وعن عائشة ، وغريها ما يدل على ذلكوروي عن ابن املسيب ، ما ذكر من استطا - ٢٢٧٨
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممد بن خالد ، نا عبد الرزاق ،  - ٢٢٧٩



 أرسل مروان إىل فاطمة فسأهلا فأخربته: عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا وهو ابن عبد اهللا بن عتبة قال 
وروينا هذا " ال نفقة لك إال أن تكوين حامال : " فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : فذكر احلديث ، قالت 

 املذهب عن ابن عباس ، وابن عمر ، وجابر بن عبد اهللا
والذي روي عن عمر بن اخلطاب ، من اإلنكار على فاطمة بنت قيس ، فإمنا أنكر عليها ترك السكىن ،  - ٢٢٨٠
ال ندع كتاب ربنا دون قوله : " ان السبب ، كما أنكرت عائشة ، وهو قول الرواة احلفاظ يف حديث عمر وكتم

عن عمر ، وقاله أيضا ، الدارقطين ، ففي الكتاب إجياب " ال يصح ذلك : " قال أمحد بن حنبل " وسنة نبينا 
 ال واهللا أعلمالسكىن دون النفقة ، وليس يف السنة إجياب النفقة هلا إذا مل تكن حام

والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى " باب نفقة األوالد قال اهللا عز وجل 
 "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " ، وقال " املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف 

عبد اهللا الصفار ، نا أمحد بن مهران األصبهاين  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن - ٢٢٨١
يا رسول اهللا ، إن أبا : ، نا عبيد اهللا بن موسى ، عن سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن هندا ، قالت 

، قال " خذي ما يكفيك وولدك باملعروف : " سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا ؟ قال 
ويف هذا داللة على أن النفقة ليست على املرياث ، وذلك ألن األم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على : الشافعي 

من أن ال تضار والدة بولدها ، " وعلى الوارث مثل ذلك " وقال ابن عباس يف قول اهللا عز وجل : األب دوهنا قال 
الوالد فال يترك يضيع شيئا منه إذا مل يكن له غناء والولد من : " ألن عليها الرضاع ، قال الشافعي رضي اهللا عنه 

 "وال حيلة ،ومل أجد هكذا أحدا حكامها 
 باب نفقة األبوين

أخربنا أبو حممد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ، نا أمحد  - ٢٢٨٢
مر هبم رجل : عن مغراء العبدي ، عن ابن عمر ، قال  بن حازم ، أنا علي بن حكيم ، أنا شريك ، عن األعمش ،

لو كان هذا يف سبيل اهللا ، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه : فتعجبوا من خلقه فقالوا 
شيخني كبريين فهو يف سبيل اهللا ، وإن كان يسعى على ولد صغار فهو يف : إن كان يسعى على أبويه : " وسلم 
وروينا أيضا ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن عبد " يل اهللا ، وإن كان يسعى على نفسه ليغنيها فهو يف سبيل اهللا سب

 العزيز بن صهيب ، عن أنس
أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، أنا أبو حممد عبد اهللا بن إسحاق اخلراساين ، نا عبد الرمحن بن  - ٢٢٨٣

 بن سعيد القطان ، نا عبيد اهللا بن األخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، حممد بن منصور ، نا حيىي
أنت ومالك لوالدك : " قال " إن أيب يريد أن جيتاح مايل : " أن أعرابيا ، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
 "، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، فكلوه هنيئا مريا 

 "إن أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أوالدكم : " املعلم ، عن عمرو ، قال ورواه حبيب  - ٢٢٨٤
" إن أطيب ما أكاللرجل من كسبه ، وولده من كسبه : " وروي يف ذلك عن عائشة ، موقوفا ومرفوعا  - ٢٢٨٥

إن : " شة مرفوعا واختلف يف إسناد حديثها ، وزاد فيه محاد بن أيب سليمان ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائ
وقد روي عن األعمش ، عن إبراهيم : هذا وهم من محاد ، قلت : وليس مبحفوظ ، قال الثوري " احتجتم إليهم 

عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن عمارة بن عمري ، عن عمته ، عن عائشة مرفوعا دون : دون هذه الزيادة ، وقيل 
براهيم ، عن عمارة ، عن عمته ، عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا هذه الزيادة ، ورواه منصور بن املعتمر ، عن إ



عليه وسلم دون هذه الزيادة ورواه احلكم ، عن عمارة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعا دوهنا ، ورواه مطر ، عن 
 احلكم ، عن إبراهيم ، عن شريح ، عن عائشة ، ورواية شعبة ، عن احلكم أصح واهللا أعلم

 "إمنا لك من ماله ما يكفيك : "  بكر الصديق ، أنه قال لألب وروي عن أيب - ٢٢٨٦
كل أحد أحق مباله من والده : " وروينا عن حبان بن أيب جبلة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ٢٢٨٧

 "إذا مل حيتج إليه من هو بعض منه  وهذا: " قلت " وولده والناس أمجعني 
 باب أي الوالدين أحق بالولد

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا وكيع  - ٢٢٨٨
رأة إىل رسول اهللا جاءت ام: " ، عن علي بن املبارك ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب ميمونة ، عن أيب هريرة ، قال 

: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملالبن " صلى اهللا عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها 
 "اختر أيهما شئت ، فاختار أمه فذهبت به 

ك بن وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، نا حيىي بن جعفر ، أنا الضحا - ٢٢٨٩
إن : كنت عند أيب هريرة ، فجاءته امرأة فقالت : خملد ، نا ابن جريج ، عن هالل بن أسامة ، عن أيب ميمونة ، قال 

هو ولدي ، : فجاء زوجها فقال " استهما عليه أو تسامها عليه : " زوجي يريد أن يذهب بولدي وقد طلقين فقال 
إن زوجي يريد أن يذهب : " ليه وسلم فجاءته امرأة فقالت كنت عند رسول اهللا صلى اهللا ع: فقال أبو هريرة 

من حياقين يف : فجاء زوجها فقال " استهما فيه أو تسامها : " فقال " بولدي ، وقد نفعين وسقاين من بئر أيب عنبة 
 "ه فأخذ بيد أمه فانطلقت ب: " قال " يا غالم ، هذا أبوك ، وهذه أمك ، خذ بيد أيهما شئت : " ولدي ؟ فقال 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، نا احلسن بن علي بن زياد ، نا إبراهيم بن  - ٢٢٩٠
موسى ، نا عيسى بن يونس ، نا عبد احلميد بن جعفر ، حدثين أيب ، حدثين رافع بن سنان ، أنه أسلم ، وأبت 

فقال النيب " ابنيت : " ابنيت وهي فطيم ، فقال رافع : فقالت امرأته أن تسلم ، وأتت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
: " وأقعد الصبية بينهما ، فقال : قال " اقعدي ناحية : " وقال المرأته " اقعد ناحية : " صلى اهللا عليه وسلم لرافع 

 إىل أبيها فأخذهافمالت " اللهم اهدها : " فمالت الصبية إىل أمها ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم " ادعواها 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، أناالربيع ، أنا الشافعي ، أنا ابن عيينة ، عن  - ٢٢٩١

: خريين علي بني أمي وعمي ، مث قال ألخ يل أصغر مين : يونس بن عبد اهللا اجلرمي ، عن عمارة اجلرمي ، قال 
قال إبراهيم ، عن يونس ، عن عمارة ، عن علي مثله ، : ته ، قال الشافعي وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خلري

 وكنت ابن سبع أو مثان سنني: وقال يف احلديث 
وإذا نكحت املرأة : " وروي أيضا ، عن عمر بن اخلطاب ، أنه خري غالما بني أبيه وأمه ، قال الشافعي  - ٢٢٩٢

 "فال حق هلا يف كينونة ولدها عندها 
أنا أبو بكر بن حسان : ربنا أبو سهل حممد بن نصرويه املروزي ، قدم من خبارى علينا وكان ثقة قال أخ - ٢٢٩٣

الكرميي ، نا روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، ح ، أنا احلسن بن حممد بن علي الفقيه ، أنا 
لم ، عن أيب عمرو يعين األوزاعي ، حدثين عمرو حممد بن بكر ، نا أبو داود ، نا حممود بن خالد ، نا الوليد بن مس
يا رسول اهللا إن ابين هذا كان بطين له وعاء ، : بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد اهللا بن عمرو أن امرأة قالت 

وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقين ، وأراد أن ينزعه مين ، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أن امرأة أتت النيب صلى اهللا : لفظ حديث األوزاعي ، ويف رواية ابن جريج " أنت أحق به ما مل تنكحي : " وسلم 



روينا يف حضانة اجلدة عن أيب بكر " وزعم أبوه أنه ينزعه مين : " فذكر مثله غري أنه قال : عليه وسلم فقالت 
 الصديق ، يف قصة عاصم بن عمر ، ينازع عمر وجدته فيه

ويف حضانة اخلالة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تنازع علي ، وجعفر ، وزيد بن حارثة يف ابنة محزة ،  - ٢٢٩٤
 "اخلالة مبنزلة األم : " وقضائه هبا جلعفر لكون خالتها عنده وقوله 

نا عبيد اهللا بن  وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب ، نا سعيد بن مسعود ، - ٢٢٩٥
اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة " ملا : موسى ، نا إسرائيل ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء قال 

هذا ما : كتبوا " فأىب أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم على أن يقيم هبا ثالثة أيام ، فلما كتبوا الكتاب 
ال نقر لك هبذا ، ولو نعلم أنك رسول اهللا ما منعناك شيئا : اهللا عليه وسلم قالوا  قاضى عليه حممد رسول اهللا صلى

قال " امح رسول اهللا : " يا علي " أنا رسول اهللا ، وأنا حممد بن عبد اهللا : " ، ولكن أنت حممد بن عبد اهللا ، قال 
لكتاب ، وليس حيسن يكتب مكان رسول فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا" ال واهللا ال أحموك أبدا : " علي 

هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد اهللا ، أن ال يدخل مكة السالح إال السيف يف : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكتب 
فلما دخلها " القراب ، وأال خيرج من أهلها أحد أراد أن يتبعه ، وأن ال مينع أحدا من أصحابه إن أراد أن يقيم هبا 

قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى األجل ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : أتوا عليا فقالوا ومضى األجل 
دونك ، فحملتها : " يا عم يا عم ، فتناوهلا علي فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة : وسلم فتبعتهم ابنة محزة فنادت 

" ابنة عمي وخالتها حتيت : " ل جعفر قا" أنا آخذها وهي ابنة عمي : " فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ، فقال علي 
: " وقال لعلي " اخلالة مبنزلة األم : " فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلالتها وقال " ابنة أخي : " وقال زيد 

وهكذا رواه "أنت أخونا وموالنا : " وقال لزيد " أشبهت خلقي وخلقي : " وقال جلعفر " أنت مين وأنا منك 
بيد اهللا بن موسى ، فأدرج قصة محزة يف قصة القضية ورواه زكريا بن أيب زائدة ، عن أيب إسحاق البخاري ، عن ع

قال أبو إسحاق ، وحدثين هانئ بن هانئ ، وهبرية بن يرمي ، عن علي بن : ، عن الرباء ، يف قصة القضية ، مث قال 
اه ، وأمت منه ، وحيتمل أن يكون أبو إسحاق يا عم يا عم ، فذكر معن: فاتبعتهم ابنة محزة تنادي : أيب طالب قال 

مسع من الرباء قصة ابنة محزة خمتصرة كما روينا ، ومسعها أمت من ذلك من هانئ بن هانئ ، وهبرية عن علي فرواها ، 
 وليس فيما روينا عنه عن الرباء ذكر حجة زيد وجعفر وعلي ، وهو يف روايته عنهما ، عن علي واهللا أعلم

 ليكباب نفقة املما
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ، نا حممد بن إمساعيل بن مهران ، نا أبو  - ٢٢٩٦

أن بكري بن األشج ، حدثه عن العجالن ، موىل فاطمة ، عن : الطاهر ، أنا ابن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، 
للمملوك طعامه وكسوته ، ال يكلف من العمل ما ال : " م أنه قال أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

 "يطيق 
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان العامري ،  - ٢٢٩٧

وعلى غالمه مثله ، فقال لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب ، : نا ابن منري ، عن األعمش ، عن املعرور بن سويد ، قال 
: يا أبا ذر لو أخذت هذا الثوب من غالمك فلبسته ، فكانت حلة ، وكسوت غالمك ثوبا آخر ، فقال : له رجل 

هم إخوانكم جعلهم اهللا حتت أيديكم ، فمن كان أخوه حتت يده : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وكان أكثر حال : " ، قال الشافعي "يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه فليعنه  فليطعمه مما يأكل ، وليكسه مما يلبس ، وال

الناس فيما مضى ضيقا ، وكان كثري ممن اتسعت حاله مقتصدا ، ومعاشه ومعاش رقيقه متقاربا ، فإن أكل رقيق 



هللا عليه وسلم قال النيب صلى ا" الطعام ، ولبس جيد الثياب ، فلو آسى رقيقه كان أكرم وأحسن ، وإن مل يفعل فله 
 واملعروف عندنا املعروف ملثله يف بلده الذي يكون به" نفقته وكسوته باملعروف : " 

أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان  - ٢٢٩٨
إذا كفى أحدكم : "  صلى اهللا عليه وسلم قال ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا

أو كلمة " خادمه طعامه وكفاه حره ودخانه فليدعه فليجلسه ، فإن أيب فلريوغ له لقمة فليناوله إياها أو يعطيه إياها 
 "لتني فليناوله أكلة أو أك: " هذا معناها ورواه حممد بن زياد ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 

إن كان الطعام قليال فليضع يف يده أكلة : " ورواه موسى بن يسار ، عن أيب هريرة ، وقال يف احلديث  - ٢٢٩٩
وهذا يدل على ما وصفنا من تباين طعام اململوك ، وطعام سيده إذا أراد سيده طيب : " ، قال الشافعي " أو أكلتني 

 "الطعام ال أدىن ما يكفيه 
إال ما يطيق : ومعىن ال يكلف من العمل إال ما يطيق يعين به واهللا أعلم : " رضي اهللا عنه  قال الشافعي - ٢٣٠٠

 "الدوام عليه 
أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر بن جعفر املزكي ، نا أبو عبد اهللا  - ٢٣٠١

أنه مسع عثمان بن عفان ، : يب سهيل بن مالك ، عن أبيه ، حممد بن إبراهيم ، نا ابن بكري ، نا مالك ، عن عمه أ
ال تكلفوا األمة غري ذات الصنعة الكسب ، فإنكم مىت كلفتموها الكسب كسبت : " وهو خيطب وهو يقول 

بفرجها ، وال تكلفوا الصغري فإنه إن مل جيد سرق ، وعفوا إذا أعفكم اهللا عز وجل ، وعليكم من املطاعم مبا طاب 
 اب إمث من حبس عمن ميلك قوتهب"منها 

حدثنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي ، نا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ، نا إبراهيم بن  - ٢٣٠٢
عبد اهللا بن حممد بن أيوب اجلرمي ، نا سعيد بن حممد اجلرمي ، نا عبد الرمحن بن عبد امللك بن سعيد بن أجبر ، عن 

كنا جلوسا مع عبد اهللا بن عمرو ، : ف ، عن خيثمة بن عبد الرمحن بن عبد امللك ، قال أبيه ، عن طلحة بن مصر
قال رسول : فانطلق فأعطهم وقال : ال ، قال : قال " أعطيت الرقيق قوهتم ؟ : " إذ جاء قهرمان له فدخل فقال 

 "كفى باملرء إمثا أن حيبس عمن ميلك قوته " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 الدوابباب نفقة 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار ، نا أمحد بن مهران األصبهاين ، نا  - ٢٣٠٣

عبد اهللا بن موسى ، نا مهدي بن ميمون ، نا حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب ، عن احلسن بن سعد ، موىل احلسن 
أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خلفه ، فأسر إيل حديثا ال  :بن علي ، عن عبد اهللا بن جعفر ، قال 

أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجته هدف ، أو حائش خنل 
عيناه فأتاه  فدخل حائطا لرجل من األنصار ، فإذا فيه مجل فلما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم حن إليه وذرفت

فجاء فىت : قال " من رب هذا اجلمل ؟ ملن هذا اجلمل ؟ : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن فقال 
أال تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك اهللا سبحانه وتعاىل إياها : " هو يل يا رسول اهللا ، فقال : من األنصار فقال 

 موىل احلسن بن علي: ورواه عبد اهللا بن حممد بن أمساء ، عن مهدي ، وقال "ئبه ، فإهنا تشكو إيل أنك جتيعه وتد
يا رسول اهللا ، وإن لنا : وروينا يف احلديث الثابت ، عن أيب هريرة ، يف قصة الكلب الذي سقي قالوا  - ٢٣٠٤

 "يف كل ذات كبد رطبة أجر : " يف البهائم ألجرا ؟ قال 
 إسحاق ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي أخربنا أبو زكريا بن أيب - ٢٣٠٥



، نا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن مسي ، موىل أيب بكر ، عن أيب صاحل السمان ، عن أيب هريرة ، أن رسول 
فنزل فيه ، فشرب مث  بينما رجل ميشي بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان : " فقال الرجل " خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش 
يا رسول : فقالوا " بلغين ، فنزل البئر فمأل خفه ، مث أمسكه بفيه حىت ارتقى فسقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له 

 "يف كل ذات كبد رطبة أجر : " ال اهللا ، وإن لنا يف البهائم ألجرا ؟ فق
أهديت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقحة ، فأمرين أن أحلبها : " وروينا عن ضرار بن األزور ، قال  - ٢٣٠٦

أخربنا أبو حممد املؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، نا حممد بن " دع داعي اللنب : " فقال " فحلبتها فجهدت حلبها 
 يعلى بن عبيد ، نا األعمش ، عن يعقوب بن حبري ، عن ضرار بن األزور ، فذكره مبعناهعبد الوهاب ، نا 

رواه ابن املبارك ، ووكيع ، وجرير ، وحفص بن غياث ، وعبد اهللا بن داود ، عن األعمش ، عن  - ٢٣٠٧
نا يعقوب بن سفيان ، يعقوب بن حبري ، وخالفهم سفيانكما أخربنا أبو احلسني بن الفضل ، ثنا عبد اهللا بن جعفر ، 

حلبت ، أو حلب : " نا قبيصة ، نا سفيان ، عن األعمش ، عن عبد اهللا بن سنان ، عن ضرار بن األزور ، قال 
وهكذا رواه حيىي القطان ، عن : قال يعقوب " دع داعي اللنب : " فقال " رجل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن مكرمسفيان ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، 
أنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا عبد الرمحن بن محدان ، هبمذان ، نا أبو حامت ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا يزيد  - ٢٣٠٨

عليه أتيت النيب صلى اهللا : بن يزيد اخلثعمي ، حدثين سلم بن عبد الرمحن ، عن سوادة بن الربيع اجلرمي ، قال 
مري بنيك أن يقلموا أظافريهم ، وال أن يعبطوا ضروع الغنم ، ومري بنيك أن : " وسلم بأمي فأمر هلا بشاة فقال 

كتاب "حيسنوا غذاء رباعهم ، معىن ال يعبطوا ضروعها إذ حلبوا أي ال يستقصوا حلبها حىت خيرج منها الدم 
 اجلراح

ومن يقتل مؤمنا متعمدا : النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وقال  وال تقتلوا: باب حترمي القتل قال اهللا عز وجل 
وال تقتلوا أوالدكم خشية : وقال اهللا . فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 

 .إمالق إىل سائر ما ورد فيه من اآليات 
ن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا أنبأ أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنا احلس - ٢٣٠٩

عمرو بن مرزوق ، أنبأنا شعبة ، عن عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "شهادة الزور " أو قال " اإلشراك باهللا ، وعقوق الوالدين ، وقول الزور : أكرب الكبائر : " 

اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان  أنبأنا أبو عبد - ٢٣١٠
أتى رجل : العامري ، نا عبد اهللا بن منري ، عن األعمش ، عن شقيق ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد اهللا ، قال 

دا وهو خلقك ، وأن تقتل ولدك خشية أن تدعو هللا ن: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن الكبائر فقال 
مث قرأ والذينال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا " أن يطعم معك ، وأن تزاين حليلة جارك 

 "إال باحلق ، وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ، وخيلد فيه مهانا 
حلسني بن حممد الروذباري ، أنا أبو بكر حممد بن حممويه العسكري ، أنا جعفر بن حممد أخربنا أبو علي ا - ٢٣١١

اختلف : مسعت سعيد بن جبري ، يقول : القالنسي ، نا آدم بن أيب إياس ، أنا شعبة ، أنا املغرية بن النعمان ، قال 
فرحلت فيها إىل ابن عباس ، فسألته  فيهما أهل الكوفة يف قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها

 "نزلت هذه اآلية فجزاؤه جهنم يف آخر ما نزلت فما نسخها شيء : عنها فقال 



هي جزاؤه ، فإن شاء أن : " وقد روينا عن أيب جملز ، الحق بن محيد ، وهو من التابعني أنه قال : قلت  - ٢٣١٢
 "يتجاوز عن جزائه فعل 

كتب عليكم القصاص يف القتلى اآلية : النفس بالنفس وقال : ل اهللا عز وجل باب إجياب القصاص يف العمد قا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أبو حممد احلسن بن علي بن عفان ، نا  - ٢٣١٣.

سول اهللا صلى اهللا عليه قال ر: قال عبد اهللا : ابن منري ، عن األعمش ، عن عبد اهللا بن مرة ، عن مسروق ، قال 
النفس بالنفس ، والثيب : ال حيل دم رجل يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأين رسول اهللا إال بإحدى ثالث : " وسلم 

 "الزاين ، والتارك لدينه املفارق للجماعة 
حديث وروينا يف الكتاب الذي ، كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إىل أهل اليمن ، وهو يف  - ٢٣١٤

ويف كتاب اهللا عز " أن من اعتبط مؤمنا قتال عن بينة ، فإنه قود إال أن يرضى أولياء املقتول : " عمرو بن حزم 
قيل يف قوله فال يسرف يف : قال الشافعي " وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يسرف يف القتل 

تفسري ، عن زيد بن أسلم ، وطلق بن حبيب ، وقتادة ، ومقاتل بن قد روينا هذا ال: ال يقتل غري قاتله قلت : القتل 
 حيان

أعىت الناس على اهللا من قتل : " وروينا عن أيب شريح اخلزاعي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٣١٥
 "أعدى الناس : " ويف رواية غريه " غري قاتله 
أبغض الناس إىل اهللا ملحد : " يب صلى اهللا عليه وسلم قال ويف احلديث الثابت عن ابن عباس ، عن الن - ٢٣١٦

 "يف احلرم ، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية ، ومطلب دم امرئمسلم بغري حق ليهريق دمه 
: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس : باب قتل الرجل باملرأة قال اهللا عز وجل 

 " .تتكافأ دماؤهم املسلمون " 
وأن : " ويف حديث عمرو بن حزم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كتب إىل أهل اليمن ، وكان فيه  - ٢٣١٧

 "الرجل يقتل باملرأة 
أن يهوديا ، قتل جارية على أوضاح ، فقتله رسول اهللا : " ويف احلديث الثابت عن أنس بن مالك ،  - ٢٣١٨

خربناه أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا احلسن بن حممد الزعفراين ، أ" صلى اهللا عليه وسلم هبا 
 أنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، فذكره: أنا أسباط بن حممد ، وعبد الوهاب بن عطاء ، قاال 

 ال يقتل مؤمن بكافر: باب 
د بن يعقوب ، ثناأمحد بن شيبان ، ثنا سفيان بن عيينة ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو العباس حمم - ٢٣١٩

هل عندكم من النيب صلى اهللا عليه وسلم شيء : " قلت لعلي : عن مطرف ، عن الشعيب ، عن أيب جحيفة ، قال 
ال والذي فلق احلبة ، وبرأ النسمة إال أن يعطي اهللا عبدا فهما يف كتابه ، وما يف هذه : سوى القرآن ؟ فقال 

 "العقل ، وفكاك األسري وال يقتل مسلم بكافر : وما يف الصحيفة ؟ قال : قلت . يفة الصح
وروينا يف حديث قيس بن عباد ، عن علي ، رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا  - ٢٣٢٠

بذمتهم أدناهم ، وهم يد املسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى : " فأخرج لنا منه كتابا فقرأه فإذا فيه : " احلديث قال 
وروينا يف ، حديث عمرو بن شعيب ، عن "  -على من سواهم ، أال ال يقتل مسلم بكافر ، وال ذو عهد يف عهده

أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا ويف حديث أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن ، عن عمرة ، 
وسلم ويف حديث معقل بن يسار مرفوعا ويف حديث عمران بن حصني عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه 



يشبه أن يكون ملا أعلمهم أنه ال قود بينهم وبني الكفار ، " وال ذو عهد يف عهده " يف قوله : مرفوعا قال الشافعي 
 "ال يقتل مؤمن بكافر ، وال يقتل ذو عهد يف عهده : " أعلمهم أن دماء أهل العهد حمرمة عليهم فقال 

ال يقتل : " وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أيب طالب ، أهنما قاال : قال أبو بكر بن املنذر  - ٢٣٢١
والذي روي عنهم ، خبالف ذلك ال تثبت أسانيده ، مث يف : وروي عن عمرو ، وزيد بن ثابت قلت " مؤمن بكافر 

عن أيب عبيدة بن اجلراح وروي أن عمر بن اخلطاب بعضها ما دل على الرجوع عنه إىل ما روينا ، وروي مثل قولنا 
أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به ؟ فصمت عمر : فقال أبو عبيدة " مل زعمت ال أقتله به ؟ : " قال أليب عبيدة 

 "، وذلك يف قصة ذمي قتل بالشام عمدا 
؟ فترك عمر القود ، وقضى أتقيد عبدك من أخيك: وروي أيضا ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال لعمر  - ٢٣٢٢

فأراد عمر أن يقيده فقال املسلمون : عليه بالدية ، وذلك يف قصة ذمي شجه عبادة بن الصامت ، ويف رواية أخرى 
 "ما ينبغي هذا : 

أن رجال ، من : وأما حديث إبراهيم بن أيب حيىي ، عن حممد بن املنكدر ، عن عبد الرمحن بن البيلماين  - ٢٣٢٣
أنا أحق من وىف بذمته : " ل رجال من أهل الذمة ، فرفع ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال املسلمني قت

 "مث أمر به فقتل ، فهذا حديث منقطع ، وراويه غري حمتج به ، فال جنعل مثله إماما يسقط به دماء املسلمني " 
ال يقتل " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  وقد روينا يف احلديث الثابت املوصول ، عن علي ، وغريه ، - ٢٣٢٤

وهذا عام عند أهل املغازي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، تكلم به يف خطبته : قال الشافعي "مؤمن بكافر 
رواه عطاء ، وطاوس ، وجماهد ، واحلسن ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال وعمرو بن : يوم الفتح قلت 

 ن جده موصوالشعيب ، عن أبيه ، ع
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وآخرون قالوا  - ٢٣٢٥

أن : وجماهد واحلسن : الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن ابن أيب حسني ، عن عطاء ، وطاوس ، أحسبه قال 
 "ال يقتل مؤمن بكافر "  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم الفتح 

وحدثنا أبو عبد اهللا ، ثنا أبو العباس ، ثنا أمحد بن عبد اجلبار العطاردي ، ثنا يونس بن بكري ، عن ابن  - ٢٣٢٦
خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس عام : إسحاق ، حدثين عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال 

 "كافر ال يقتل مؤمن ب: " الفتح فقال 
 باب احلر يقتل عبدا

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقري ببغداد ، نا أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد ، نا  - ٢٣٢٧
نا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، : عبد امللك بن حممد ، نا حممد بن عبد اهللا األنصاري ، وسعيد بن عامر ، قاال 

من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن جندب ، قال عن احلسن ، عن مسرة 
 ال يقتل حر بعبد: مث إن احلسن نسي هذا احلديث قال : قال قتادة " عبده جدعناه 

 ال يقاد احلر بالعبد ، ومعلوم من: " وروينا عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن احلسن ، أنه قال  - ٢٣٢٨
علم احلسن البصري ، ومتابعته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيما بلغه أنه ال خيالفه فيما يرويه عنه ، وتوهم 

يف هذا احلكم خبالفه علمنا أنه وقف على ما أوجب التوقف فيه ، إما بأن بلغه ما : النسيان عليه دعوى ، فلما قال 
هو من : ن معني ينكر مساع احلسن من مسرة بن جندب ، ويقول نسخه ، أو مل يثبت عنده إسناده ، وكان حيىي ب

 كتاب ، وكان شعبة أيضا ينكره ، وزعم بعض احلفاظ أنه مل يسمع من مسرة غري حديث العقيقة



وقد روى الليث بن سعد ، عن عمر بن عيسى القرشي ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ،  - ٢٣٢٩
ال يقاد مملوك : " لو مل أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ر بن اخلطاب فقال عم: يف قصة ذكرها قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد "لقدهتا منك " من مالكه ، وال ولد من والده 
يعرف هبذا احلديث وليس بالقوي ،  وعمر بن عيسى هذا. ، نا أبو صاحل ، كاتب الليث ، حدثين الليث ، فذكره 

 اذهيب فأنت حرة لوجه اهللا: " ومن حديثه أن عمر قال للجارية اليت أحرق سيدها فرجها 
روي ذلك ، يف حديث املثىن بن الصباح ، وغريه عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن  - ٢٣٣٠

 "أحرق بالنار ، فهو حر وهو ضعيف  مرفوعا فيمن مثل به من العبيد ، أو" عمرو بن العاص ، 
مرفوعا فيمن قتل عبده متعمدا " وروي من ، وجه آخر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ،  - ٢٣٣١

 "فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ومل يقد به ، وأمره أن يعتق رقبة 
 "ا بعبد غريه ال يقتل بعبده ، وإمن" أنه : وروي عن أيب بكر ، وعمر ، وابن عباس  - ٢٣٣٢
وأخربنا اإلمام أبو عثمان ، قدس اهللا روحه ، نا زاهر بن أمحد ، نا أبو القاسم البغوي ، نا أمحد بن حنبل  - ٢٣٣٣

ال " أن أبا بكر ، وعمر ، كانا : ، نا عباد بن العوام ، عن حجاج ،عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، 
 سعيد ، عن عباد بن العوام ، عن عمر بن عامر ، واحلجاج ، عن عمرو يقيدان احلر بالعبد ورواه إمساعيل بن

ورواية " من السنة أال يقتل مسلم بذي عهد ، وال حر بعبد : قال علي : ورواه جابر عن علي ، قال  - ٢٣٣٤
 احلكم بن عتيبة عن علي ، وابن عباس خبالف ذلك منقطعة

وهو قول عطاء ، واحلسن ، وعكرمة ، وعمرو " يقد حرا بعبد مل " وروي عن عبد اهللا بن الزبري ، أنه  - ٢٣٣٥
قيمته بالغة ما بلغت : " وأما قيمة العبد إذا قتل فقد قال الشافعي فيه . بن دينار ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز 

ن حممد وهو قول سعيد بن املسيب واحلسن ، والقاسم ب: قلت . وهذا يروى عن عمر ، وعلي ، رضي اهللا عنهما " 
 ، وسامل بن عبد اهللا

 باب الرجل يقتل ابنه
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو احلسن علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري ، نا حممد بن مسلم بن  - ٢٣٣٦

وارة ، نا حممد بن سعيد بن سابق ، نا عمرو يعين ابن أيب قيس ، عن منصور بن املعتمر ، عن حممد بن عجالن ، 
حنلت لرجل من بين مدجل أمة ، فأصاب : و بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، قال عن عمر

ال تأتيك ، حىت مىت : فقال . اصنعي كذا وكذا : منها ابنا ، فكان يستخدمها ، فلما شب الغالم دعاها يوما ، فقال 
م فمات فانطلق يف رهط من قومه إىل عمر ، فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغال: تستأمي أمي ؟ قال 

ال يقاد : " يا عدو نفسه أنت الذيقتلت ابنك ، لوال أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال عمر 
فخري منها مائة ، فدفعها إىل : فأتاه بعشرين ، أو ثالثني ، ومائة بعري قال : قال . لقتلتك هلم ديته " األب من ابنه 

 ته وترك أباهورث
: " ورواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، رضي اهللا عنه قال  - ٢٣٣٧

 "حضرت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقيد االبن من أبيه ، وال يقيد األب من ابنه 
" ى الوالد قود من ولد ليس عل: " وروينا عن عرفجة ، عن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٣٣٨

 ورويناه عن طاوس ، عن ابن عباس ، مرفوعا
تقاد : " يذكر عن عمر : باب القود بني الرجال والنساء فيما دون النفس وبني املماليك قال البخاري يف الترمجة 



وأبو الزناد ،  وبه قال عمر بن عبد العزيز ،: قال " املرأة من الرجل يف كل عمد يبلغ نفسه فما دوهنا من اجلراح 
 عن أصحابه
أخربنا أبو " القصاص القصاص : " جرحت أخت الربيع إنسانا ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال  - ٢٣٣٩

حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بناألعرايب ، ثنا احلسن بن حممد الزعفراين ، نا عفان ، نا محاد ، نا 
الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى  ثابت ، عن أنس أن أخت

. يا رسول اهللا أيقتص من فالنة واهللا ال يقتص منها أبدا : ، فقالت أم الربيع " القصاص القصاص : اهللا عليه وسلم 
فما : قال . واهللا ال يقتص منها أبدا : ت قال" سبحان اهللا القصاص كتاب اهللا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 "إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره : " زالت حىت قبلوا الدية ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا احلسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن أيب شيبة ، نا حممد  - ٢٣٤٠

: بكر ، عن ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، أن يف كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن اخلطاب ، قال بن 
 "يقاد اململوك من اململوك يف عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك " 

حرمان القصاص بني الرجل ، واملرأة يف النفس ، وفيما دون " وروينا عن زيد بن ثابت ، وابن عباس يف  - ٢٣٤١
 "لنفس وهو قول الفقهاء السبعة من التابعني ، رضوان اهللا عنهم ا

 باب النفر يقتلون الرجل
أخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي ، نا أبو احلسن حممد بن حممد بن احلسن الكارزي ، نا  - ٢٣٤٢

يد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن علي بن عبد العزيز ، عن أيب عبيد ، حدثين حيىي بن سعيد يعين القطان ، عن عب
 - ٢٣٤٣"لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم : " أن صبيا قتل بصنعاء غيلة ، فقتل به عمر سبعة وقال : عمر ، 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أمحد بن سليمان ، نا احلسن بن مكرم ، نا يزيد بن هارون ، نا حيىي بن سعيد 
لو متاأل : أن عمر ، قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا يف دم غالم وقال : " عن ابن عمر األنكادي ، عن نافع ، 

 وروينا يف مثله عن علي" عليه أهل صنعاء لقتلهم مجيعا 
شاهدين أخطآ بالشهادة على رجل بالسرقة حىت قطع لو أعلمكما تعمدمتا " وروينا عن علي ، يف  - ٢٣٤٤

 "لقطعتكما 
 ب به القصاصباب صفة العمد الذي جي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ، نا حممد بن أيوب ، نا أبو عمر ،  - ٢٣٤٥
من فعل بك : أن جارية ، وجدوا رأسها بني حجرين ، فقيل هلا " نا مهام ، عن قتادة ، عن أنس ، : وأبو سلمة قاال 

ودي فأومأت برأسها ، فأخذ ، فجيء به ، فاعترف ، فأمر النيب صلى اهللا عليه هذا ؟ أفالن ؟ أفالن ؟ حىت مسي اليه
 "بني حجرين : وسلم برض رأسه حبجارة ، وقال أبو سلمة 

أن رجال ، رمى رجال فقتله ، فأتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم فأقاده " وروينا عن مرداس بن عروة ،  - ٢٣٤٦
 منه

: " بن زيد بن الرباء ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وروينا يف حديث عمران  - ٢٣٤٧
 "من عرض عرضنا له ، ومن حرق حرقناه ، ومن غرق غرقناه 

ليضربن أحدكم أخاه مبثل آكلة اللحم ، مث يرى أين ال أقيده : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٢٣٤٨
 "عصا حمددة : مبثل آكلة اللحم يعين : قوله . ، واهللا ألقيدنه منه 



فمداره على جابر " كل شيء خطأ إال السيف : " وأما الذي روي عن النعمان بن بشري ، مرفوعا  - ٢٣٤٩
ويف بعض الروايات عنه إن لكل شيء خطأ إال السيف يعين " اجلعفي ، وقيس بن الربيع وكالمها غري حمتج هبما 

 احلديدة ، ولكل خطأ أرش
 العمد الذي جتب به الدية املغلظة وال جيب به القود باب شبه
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا سليمان بن حرب ،  - ٢٣٥٠

أن : نا محاد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد اهللا بن عمرو ، : ومسدد ، قاال 
أال إن دية اخلطأ شبه العمد ما : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب يوم الفتح مبكة ، فذكر احلديث ، مث قال رسو

 "كان بالسوط والعصا ، مائة من اإلبل ، أربعون منها يف بطوهنا أوالدها 
نا سعيد بن  أخربنا أبو علي الروذباري ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا عباس بن حممد الدوري ، - ٢٣٥١

قال رسول اهللا صلى اهللا : سليمان ، نا سليمان بن كثري ، نا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال 
من قتل يف عميا ، أو رميا تكون بينهم حبجر ، أو بعصا ، فعليه عقل خطأ ،ومن قتل عمدا فهو قود : " عليه وسلم 

فعقله : " قول " املالئكة والناس أمجعني ، ال يقبل اهللا منه صرفا ، وال عدال ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اهللا ، و
 "يريد به واهللا أعلم شبه اخلطأ ، وهو شبه العمد حىت ال جيب به القود " عقل خطأ 
وقد روي عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول  - ٢٣٥٢

وشبه العمد مغلظة ، وال يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بني القبيلة ، : " عليه وسلم قال اهللا صلى اهللا 
 "فيكون بينهم رميا باحلجارة يف عميا يف غري ضغينة ، وال محل سالح 

 باب قتل اإلمام وجرحه
نا أبو : وغريهم ، قالوا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، وحيىي بن إبراهيم ، وعبد الرمحن بن حممد ،  - ٢٣٥٣

العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن نصر ، ثنا عبد اهللا بن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، عن بكري بن األشجع 
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل ، : ، عن عبيدة بن مسافع ، عن أيب سعيد اخلدري ، قال 

 صلى اهللا عليه وسلم بعرجون ، فجرح الرجل ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه فأكب عليه ، وطعنه رسول اهللا
ورواه أبو داود ، عن أمحد بن صاحل ، عن ابن وهب ، " بل عفوت يا رسول اهللا : فقال " تعال فاستقد : " وسلم 

لنيب صلى اهللا عليه جرح بوجهه ويف حديث معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن ا: قال يف احلديث 
وسلم بعث أبا جهم مصدقا ، فالجه رجل يف صدقة ، فضربه أبو جهم ، فشجه ، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 القود يا رسول اهللا ، فذكر احلديث يف إرضائهمباملال: فقالوا 
ه ، واهللا ألن كنت قضاء العامل الذي قطع يد إنسان ، فشكاه إلي" ويف حديث أيب بكر الصديق ، يف  - ٢٣٥٤

 "صادقا ألقدتك منه 
أعطوا القود من " وعن ابن شهاب ، أن أبا بكر الصديق ، وعمر بن اخلطاب ، وعثمان بن عفان ،  - ٢٣٥٥

أخربنا حممد بن موسى ، نا أبو العباس األصم ، نا حبر بن نصر ، نا " أنفسهم فلم يستقد منهم ، ومنهم سالطني 
 ابن أيب ذئب ، عن ابن شهاب ، فذكره عبد اهللا بن وهب ، أخربين
 باب اخليار يف القصاص

أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد الصفار ، نا إمساعيل بن إسحاق ، نا علي  - ٢٣٥٦
كان يف بين إسرائيل : " بن عبد اهللا ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، حدثين جماهد ، عن ابن عباس ، قال 



احلر باحلر والعبد بالعبد اآلية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع : القصاص ، ومل يكن فيهم الدية قال اهللا عز وجل 
باملعروف ، وأداء إليه بإحسان فالعفو أن تقبل الدية يف العمد فاتباع باملعروف يتبع هذا باملعروف ، ويؤدى ذلك 

 "قبلكم  بإحسان وذلك ختفيف من ربكم مما كتب على من كان
جماهد ، واحلسن ، وغريمها يف : أخذ التفسري من التابعني ، منهم " وروينا عن مقاتل بن حيان ، عمن  - ٢٣٥٧

من قتل نفسا بغري نفس حق أن يقاد هبا ، وال يعفى عنه ، وال تقبل : كان كتب على أهل التوراة : هذه اآلية قال 
ه وال يقتل ، ورخص ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إن شاء قتل ، منه الدية ، وفرض على أهل اإلجنيل أن يعفى عن

 "ذلك ختفيفمن ربكم ، ورمحة : وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ، فذلك قوله 
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، : أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ، قالوا  - ٢٣٥٨

: مد بن إمساعيل بن أيب فديك ، عن ابن أيب ذئب ، عن سعيد املقربي ، عن أيب شريح الكعيب ، نا الشافعي ، نا حم
مث إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف حديث ذكره 

من قتل : وقال مرة " ا ، وإن أحبوا أخذوا العقل إن أحبوا قتلو: واهللا عاقله ، من قتل بعده قتيال فأهله بني خريتني 
 "له قتيل فأهله بني خريتني ، إن أحبوا فلهم العقل ، وإن أحبوا فلهم القود 

ورواه حممد بن إسحاق بن يسار ، عن احلارث بن فضيل ، عن سفيان بن أيب العوجاء السلمي ، عن أيب  - ٢٣٥٩
من أصيب بدم أو خبل ، فهو باخليار بني : "  عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا: شريح اخلزاعي قال 

إحدى ثالث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بني أن يقتص أو يعفو ، أو يأخذ العقل ، فإن قبل من ذلك شيئا ، 
 "مث عدا بعد ذلك ، فإن له النار 

ب ، نا أبو زرعة الدمشقي ، نا أمحد بن خالد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقو - ٢٣٦٠
واختلف على حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، عن . الوهيب ، نا حممد بن إسحاق ، فذكره 

من قتل له قتيل ، فهو خبري النظرين إما أن يعطي الدية ، وإما أن : " النبيصلى اهللا عليه وسلم يف لفظ احلديث ، قيل 
إما أن يفدي : " وقيل " إما أن يقاد وإما يفادى : وقيل " إما أن يؤدي ، وإما أن يقاد : " وقيل " هل القتيل يقاد أ

 "وحديث أيب شريح مل خيتلف عليه يف املعىن فهو أدل " " وإما أن يقتل 
أن  ويف حديث حممد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، - ٢٣٦١

من قتل متعمدا دفع إىل أولياء املقتول ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس بن يعقوب ، نا احلسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا حممد بن راشد " 

بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا إسحاق ، فذكره حدثنا أبو حممد عبد اهللا 
 بن يوسف ، نا عوف األعرايب ، عن علقمة بن وائل احلضرمي

نا أبو العباس بن يعقوب ، نا حممد بن اجلهم ، : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو بكر بن احلسن قاال  - ٢٣٦٢
: ف ، عن محزة بن عمرو العائذي ، عن علقمة بن وائل احلضرمي ، عن أبيه ، قال نا هوذة بن خليفة ، نا عو

شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني جيء بالرجل القاتل يقاد يف نسعة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: قال . نعم : قال " فتقتله  : "قال . ال : قال " فتأخذ الدية ؟ : " قال . ال : قال " أتعفو ؟ : " وسلم لويل املقتول 

مثل قوله األول ، فقال ويل املقتول مثل قوله " تعاىل أتعفو : " فلما ذهب به فتوىل من عنده قال له " اذهب به " 
 أما إنك إن عفوت ، فإنه يبوء: " فقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند الرابعة : ثالث مرات قال 



 لفظ حديث هوذة. فأنا رأيته جير نسعته : قال . ه فترك: قال " بإمثك ، وإمث صاحبك 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا يعلى بن  - ٢٣٦٣

وجد رجل عند امرأته رجال ، فقتلهما فرفع ذلك إىل عمر بن : عبيد ، نا األعمش ، عن زيد بن وهب ، قال 
 "د عليها بعض إخوهتا ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر لسائرهم بالدية اخلطاب ، فوج

النفس هلم مجيعا ، فلما عفا هذا أحيا النفس فال " كان : وروينا يف ، ذلك عن ابن مسعود ، أنه قال  - ٢٣٦٤
 "يستطيع أن يأخذ حقه حىت يأخذ غريه ، أرى عليه الدية يف ماله ، ويرفع حصة الذي عفا 

على املقتتلني أن ينحجزوا ، األول فاألول ، وإن كانت امرأة : " روينا يف ، معناه عن عائشة ، مرفوعا و - ٢٣٦٥
: فأيهم عفا عن دمه فعفوه جائز ، وقوله : يقول : قال أبو عبيد " . األدىن فاألدىن : " ويف رواية أخرى " 

 "وينحجزوا يعين يكفوا عن القود 
يف حديث أنس يف اليهودي الذي رضخ رأس جارية فأمر رسول اهللا صلى اهللا باب القصاص بغري السيف قد مضى 

 عليه وسلم برضخ رأسه
إمنا مسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعينهم يعين العرنيني : ويف حديث سليمان التيمي ، عن أنس ،  - ٢٣٦٦

نا أبو عبد اهللا : بن يعقوب ، ثنا الصغاين قال  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس" ألهنم مسروا أعني الرعاء 
بن أيب الثلج ، نا حيىي بن غيالن ، نا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، فذكره ويف حديث النعمان بن بشري ، 

 ال قود إال بالسيف مل يثبت فيه إسناد: وأيب هريرة ، وغريمها مرفوعا 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني ، واألنف : جل باب القصاص يف ما دون النفس قال اهللا عز و

 باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين  - ٢٣٦٧

ربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل ، نا أبو حامت ، نا حممد بن عبد اهللا ، نا عفان ، نا محاد ، نا ثابت ، عن أنس ، أخ
أن الربيع بنت النضر ، كسرتثنية جارية ، فعرضوا عليهم األرش ، فأبوا : األنصاري ، عن محيد ، عن أنس 

أنس بن النضر وعرضوا عليهم العفو ، فأبوا ، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأمر بالقصاص ، فجاء أخوها 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . يا رسول اهللا ، أتكسر ثنية الربيع ال والذي بعثك باحلق ال تكسر ثنيتها : فقال 

إن : " فرضي القوم فعفوا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال " يا أنس ، كتاب اهللا القصاص : " وسلم 
 "بره من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا أل

القود بني الناس من كل كسر ، : عن الفقهاء من أهل املدينة أهنم كانوا يقولون ، وروينا عن أيب الزناد  - ٢٣٦٨
 "الفخذ من املتالف : أو جرح إال أنه ال قود يف أمة وال جائفة ، وال منقلة كائنا ما كان ، وكانوا يقولون 

ال قود يف املأمومة ، وال يف اجلائفة ، : " املطلب ، مرفوعا وروي عن ابن صهبان ، عن العباس بن عبد  - ٢٣٦٩
 "وال يف املنقلة 

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد ، نا عباس بن الفضل ، نا حممد بن عبد اهللا بن منري ، نا  - ٢٣٧٠
أن النيب : دمها عن طلحة يونس بن بكري ، عن طلحة بن حيىي بن طلحة ، عن حيىي ، وعيسى ابين طلحة ، أو أح

 "ليس يف املأمومة قود : " صلى اهللا عليه وسلم قال 
ال " ويف حديث إمساعيل املكي ، عن ابن املنكدر ، عن طاوس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال  - ٢٣٧١

لطمة ، وروي قاد من " وأما الذي روي عن ابن الزبري ، أنه  - ٢٣٧٢"قصاص فيما دون املوضحة من اجلراحات 



 "عن غريه يف معناه حممول على أنه دار تعزير يده بأن يعقل به من جنس فعله ، واهللا أعلم 
 باب االستثناء بالقصاص من اجلراح والقطع

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ، نا حممد بن حممد بن سليمان ، واحلسن  - ٢٣٧٣
: نا أبو بكر بن أيب شيبة ، نا إمساعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، : بن سفيان ، قاال 

حىت يربأ ، فأىب وعجل ، : أن رجال طعن رجال بقرن يف ركبته ، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستقيد ، فقيل له 
ليس لك شيء إنك : " اهللا عليه وسلم فقال فاستقاد ، فعتبت رجله ، وبرئت رجل املستقاد ، فأتى النيب صلى 

وأخربنا أبو عبد اهللا ، نا أبو علي احلافظ ، نا احلسني بن إدريس األنصاري اهلروي ، نا عثمان بن أيب شيبة ، " أبيت 
 نا إمساعيل ابن علية ، فذكره

أخطأ فيه ابنا أيب شيبة ،  : "قال أبو احلسن الدارقطين احلافظ : وأخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ، قال  - ٢٣٧٤
فرووه عن ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو ، مرسال ، وكذلك قال أصحاب " وخالفهما أمحد بن حنبل ، وغريه 

 عمرو بن دينار عنه ، وهو احملفوظ مرسال
سفيان بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن شيبان الرملي ، نا  - ٢٣٧٥

طعن رجل بقرن يف رجله ، فأتى النيب صلى اهللا : " عيينة ، نا عمرو ، عن حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، قال 
: انتظره مث أتاه الثالثة ، أو ما شاء اهللا قال : أقدين فقال : مث أتاه فقال " انتظره : " فقال . أقدين : عليه وسلمفقال 

: " أقدين مرة أخرى قال : شلت رجل اآلخر فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أقدين فأقاده فربأ األول ، و
 وهكذا رواه ابن جريج ، ومحاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار مرسال" انتظره فأبيت : ليس لك شيء قد قلت لك 

ربأ اجملروح ، ويف هنى أن ميثل من اجلارح حىت ي" وروي من ، وجه آخر عن جابر ، مرفوعا يف بعضها  - ٢٣٧٦
 بعضها يستأين سنة ، وال يصح شيء من ذلك

هنى رسول اهللا : " وروي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يعين حديث ، عمرو بن دينار  - ٢٣٧٧
ورواه معمر ، عن أيوب ، عن عمرو ، عن حممد بن " صلى اهللا عليه وسلم ، أن يقتص من جرح حىت يربأ صاحبه 

وعن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال وروي عن أيب حيىي  طلحة مرسال ،
 القتات ، عن جماهد ، عن ابن عباس ، بقريب من معىن حديث عمرو واهللا أعلم

فال : " روينا عن أيب بكر ، وعمر أهنما قاال : وأما إذا مات املقتص منه ، فقد قال أبو بكر بن املنذر  - ٢٣٧٨
 "ل له عق

" من مات يف حد ، أو قصاص ، فال دية له : " وروينا عن عمر ، وعلي رضي اهللا عنهما ، أهنما قاال  - ٢٣٧٩
وروى أبو حيىي زكريا بن حيىي الساجي بإسناده عن عبيد بن عمري ، عن عمر بن اخلطاب ، وعلي بن أيب طالب ، 

 ال دية له : أهنما قاال يف الذي ميوت يف القصاص 

 الدياتكتاب 

يف دية " باب عدد اإلبل وأسناهنا يف الدية املغلظة قد مضى حديث عبد اهللا بن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 " .شبه العمد مائة من اإلبل منها أربعون يف بطوهنا أوالدها 

بن مكرم ، نا أبو  وأخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن - ٢٣٨٠
النضر ، نا حممد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب صلى اهللا 



من قتل متعمدا دفع إىل أولياء املقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية ، وهي : " عليه وسلم قال 
 "ن خلفة ، وذلك عقل العمد ، وما صوحلوا عليه فهو هلم ثالثون حقة ، وثالثون جذعة ، وأربعو

عقل شبه العمد مغلظة مثل عقل : " " وذلك تشديد العقل ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٣٨١
العمد ، وال يقتل صاحبه ، وذلك أن ينزو الشيطان بني الناس فتكون رميا يف عميا يف غري ضغينة ، وال محل سالح 

ذه رواية تأكدت يف بعض متنها برواية عقبة بن أوس عن عبد اهللا بن عمرو وتأكدت يف باقي متنها مبا روي فيه وه" 
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، نا أبو بكر بن  - ٢٣٨٢عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

قضى عمر يف شبه العمد : " جنيح ، عن جماهد ، قال داسة ، نا أبو داود ، نا النفيلي ، نا سفيان ، عن ابن أيب 
 وإن كان مرسال فهو مؤكد مبرسل آخر" بثالثني حقة ، وثالثني جذعة وأربعني خلفة ما بني ثنية إىل بازل عامها 

،  أخربنا أبو أمحد املهرجاين ، نا أبو بكر بن جعفر املكي ، نا أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم ، نا ابن بكري - ٢٣٨٣
قتادة حذف : أن رجال ، من بين مدجل يقال له : نا مالك بن أنس ، عن ، حيىي بن سعيد ، عن عمرو بن شعيب ، 

ابنه بسيف ، فأصاب ساقه فنزي يف جرحه ، فمات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن اخلطاب فذكر ذلك له 
، فلما قدم عمر أخذ من تلك اإلبل ثالثني  اعدد يل على قديد ، عشرين ومائة بعري حىت أقدم عليك: فقال عمر 

خذها دية ، فإين مسعت : قال . ها أنا ذا : أين أخو املقتول ؟ فقال : حقة ، وثالثني جذعة ، وأربعني خلفة ، مث قال 
ورواه احلجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن " ليس لقاتل شيء : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 ن جده ، فذكر هذه القصة يف أسنان اإلبلأبيه ، ع
املغلظة ثالثون " يف : وروينا عن الشعيب ، عن زيد بن ثابت ، واملغرية بن شعبة ، وأيب موسى األشعري  - ٢٣٨٤

 "حقة ، وثالثون جذعة ، وأربعون ثنية خلفة إىل بازل عامها 
املغلظة أربعون جذعة ، وأربعون " يف  :وروينا عن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، من وجه آخر  - ٢٣٨٥

ثالث : " وروي عن علي ، مثل ما قلنا يف حديث آخر  - ٢٣٨٦"خلفة ، وثالثون حقة ، وثالثون بنات لبون 
 "وثالثون حقة ، وثالث وثالثون جذعة ، وأربع وثالثون خلفة 

جذعة ، ومخس  شبه العمد مخس وعشرون حقة ، ومخس وعشرون" وروي عن ابن مسعود ، يف  - ٢٣٨٧
. ثنية إىل بازل عامها بدل بنات خماض : ويف رواية أخرى عنه " وعشرون بنات لبون ومخس وعشرون بنات خماض 

من يوافق قول ما روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوىل باالتباع ، وباهللا : وإذا اختلفوا هذا االختالف نقول 
كون من مال القاتل ، بدليل ما مضى يف حديث حممد بن راشد ، عن والدية املغلظة يف قتل العمد ت. التوفيق 

والدية . سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب موصوال مرفوعا ويف حديث عمرو مرسال عن عمر ما يؤكده 
ا املغلظة يف شبه العمد تكون على العاقلة ، بدليل حديث أيب هريرة يف قصة املرأتني اللتني اقتتلتا ، فرمت إحدامه

مث إهنا تكون منجمة : األخرى فقتلتها ، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بديتها على عاقلة األخرى قلت 
 على العاقلة يف ثالث سنني

 "من السنة ، أن تنجم ، الدية يف ثالث سنني " وروينا عن حيىي بن سعيد ، أن  - ٢٣٨٨
يؤخذ يف مضي كل سنة ثالث عشرة ، : " ية املغلظة وروينا عن عطاء بن أيب رباح ، أنه قال يف الد - ٢٣٨٩

تغلظ الدية يف العمد ، والقتل يف الشهر احلرام ، : قال الشافعي " وثالث خلفة ، وعشر جذاع ، وعشر حقاق 
والبلد احلرام ، وقتل ذي الرحم ، كما تغلظ يف العمد اخلطأ ورواه بإسناده عن عثمان بن عفان كما أخربنا أبو 

 عمرو ، نا أبو العباس األصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن ابن أيب جنيح ، سعيد بن أيب



عن أبيه أن رجال أوطأ امرأة مبكة ، فقضى فيها عثمان بن عفان بثمانية آالف درهم دية ، وثالثقال الشافعي رضي 
ا عن عمر بن اخلطاب ، ما دل على تغليظ الدية فيمن يقتل ذهب عثمان إىل التغليظ لقتلها يف احلرم وروين: اهللا عنه 

، كما روينا عن عثمان بن " يف احلرم ، والشهر احلرام ، وهو حمرم ، وعن ابن عباس فيمن قتل يف الشهر احلرام 
 عفان

 حنن نقول بظاهر ما روينا يف ذلك عن عثمان بن عفان ،: ومسعت األستاذ أبا طاهر الزيادي ، يقول  - ٢٣٩٠
 "إذا جعلنا الدراهم والدنانري أصلني يف الدية ، وتغليظها بزيادة الثلث " وغريه 

 باب عدد اإلبل وأسناهنا يف دية اخلطأ
روينا يف ، حديث أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه  - ٢٣٩١

وإن يف النفس : " ، والسنن ، والديات فذكر احلديث ، وفيه  وسلم أنه كتب إىل أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض
 "الدية مائة من اإلبل 

 "الدية مائة من اإلبل " يف : وروينا عن عمر ، وعلي ، وعبد اهللا ، وزيد بن ثابت ، أهنم قالوا  - ٢٣٩٢
حاق احلريب ، نا أبو نعيم ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، نا إبراهيم بن إس - ٢٣٩٣

سهل بن أيب حثمة أخربه ، فذكر : نا سعيد بن عبيد ، عن بشري بن يسار ، زعم أن رجال من األنصار يقال له 
كره النيب صلى اهللا عليه وسلم أنيبطل دمه فوداه مبائة من إبل الصدقة : " حديث القسامة يف قتيل وجدوه قال فيه 

دقة يدل على أنه وداه بدية اخلطأ متربعا بذلك حني مل تثبت دعواهم ، إذ ال مدخل من إبل الص: وقوله : قلت . 
للثنايا اخللفة الواجبة يف دية العمد يف إبل الصدقة ، وإمنا إبل الصدقة األسنان اليت يوجبها يف دية اخلطأ ، واهللا أعلم 

" 
مرو بن عثمان بن حممد بن بشر ، ثنا أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن يوسف البغدادي ، نا أبو ع - ٢٣٩٤

نا عبد الرمحن بن أيب الزناد ، أن : إمساعيل بن إسحاق القاضي ، نا إمساعيل بن أيب أويس ، وعيسى بن مينا ، قاال 
منهم سعيد بن املسيب ، وعروة بن الزبري ، : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إىل قوهلم : أباه ، قال 

د ، وأبو بكر بن عبد الرمحن ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، والقاسم بن حمم
وسليمان بن يسار يف مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ورمبا اختلفوا يف الشيء ، فنأخذ بقول أكثرهم ، وأفضلهم 

فخمس جذاع ، ومخس حقاق ، : اس العقل يف اخلطأ مخسة أمخ: وكانوا يقولون : رأيا ، فذكر أقواال قالوها قال 
ومخس بنات لبون ، ومخس بنات خماض ، ومخس بنو لبون ذكور ، والسن يف كل جرح قل أو كثر مخسة أمخاس 

 على هذه الصفة وروينا من وجه آخر ، عن سليمان بن يسار ، والزهري ، وربيعة
قال الشافعي " يف أسنان اإلبل يف دية اخلطأ أقواال خمتلفة " وروينا عن غريهم ، من الصحابة ، والتابعني  - ٢٣٩٥

يلزمه ألن : فألزم القاتل مائة من اإلبل بالسنة ، مث ما مل خيتلفوا فيه ، وال ألزم من أسنان اإلبل إال أقل ما قالوا : 
هذا الذي قال الشافعي صحيح يف غري ما روي عن ابن مسعود فإن الذي : اسم اإلبل يلزم الصغار والكبار قلت 

يناه عن التابعني من أهل املدينة أقل ما قيل يف أسنان اإلبل يف دية اخلطأ ، واسم اإلبل واقع عليها ، وال جييز أكرب رو
منها وأما ابن مسعود ، فقد اختلفت الرواية عنه مثل قول هؤالء ذكره حممد بن إسحاق بن خزمية يف كتابه ، 

 بد اهللا بن مسعود ماوذكره أبو احلسن الدارقطين يف كتابه واملشهور عنع
أخربنا أبو علي احلسن بن أمحد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي هبا ، نا محزة بن حممد بن العباس ، نا  - ٢٣٩٦

العباس بن حممد الدوري ، نا عبيد اهللا بن موسى ، نا إسرائيل ، عن أيب إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد اهللا بن 



عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بنات : سا يف اخلطأ أمخا: " مسعود ، أنه قال 
 "خماض ، وعشرون بنو خماض 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا حممد بن عبد امللك ، نا يزيد بن هارون  - ٢٣٩٧
مخس بنو خماض ، : دية اخلطأ ، أمخاس " يف ، نا سليمان التيمي ، عن أيب جملز ، عن أيب عبيدة ، عن عبد اهللا ، 

عن ابن مسعود ، " ومخس بنات خماض ، ومخس بنات لبون ، ومخس بنات حقاق ، ومخس جذاع هذا هو املعروف 
 وكذلك رواه وكيع بن اجلراح يف كتابه املصنف يف الديات

ان ، عن أيب إسحاق ، عن عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد اهللا ، ح عن سفي - ٢٣٩٨
يف اخلالفيات ، وصار إليه إذ هو أقل ما قيل يف أسنان " وكذلك حكاه أبو بكر بن املنذر . علقمة ، عن عبد اهللا ، 

اإلبل ، ومن رغب عن القول به احتج مبا روينا يف حديث القسامة من أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وداه مبائة من 
بين املخاض يف إبل الصدقة ، ودعواهم يف حديث القسامة ، وإن كانت يف قتل العمد إبل الصدقة ، وال مدخل ل

فحني مل تثبت دعواهم وداه النيب صلى اهللا عليه وسلم بدية اخلطأ متربعا بذلك من إبل الصدقة ، وال مدخل لبين 
للخلفات اليت جتب يف  من إبل الصدقة ، وال مدخل: املخاض يف أصول الصدقات ، ومل يده بدية العمد فقد قال 

 وعلل حديث ابن مسعود بأنه منقطع ألن رواية أيب إسحاق ، عن علقمة مرسال" العمد يف أصول الصدقات 
نا بندار : أخربنا أبو سعيد املاليين ، نا أبو أمحد بن عدي احلافظ ، نا أبو عروبة ، وحيىي بن صاعد ، قاال  - ٢٣٩٩

إنك : " إن شعبة يقول : كنت عند أيب إسحاق فقال رجل أليب إسحاق : ، نا أمية بن خالد ، نا شعبة ، قال 
 "صدق قلت ورواية أيب عبيدة ، عن ابن مسعود أيضا مرسلة : ملتسمع من علقمة شيئا فقال 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو عمرو بن السماك ، نا حنبل بن إسحاق ، حدثين أبو عبد اهللا حممد  - ٢٤٠٠
ما أذكر منه : سألت أبا عبيدة هل تذكر من عبد اهللا شيئا ؟ قال : " نا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال  بن جعفر ،

 "شيئا 
أبو : مسعت حيىي بن معني ، يقول : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب قال  - ٢٤٠١

قلت . أبو عبيدة بن عبد اهللا مل يسمع من أبيه : يقول مسعت حيىي : إسحاق قد رأى علقمة ، ومل يسمع منه وقال 
منقطعة ال شك فيها إال أهنا مراسيل قد انضم بعضها إىل بعض ، فالقول هبا مع " وأما رواية إبراهيم ، عن عبد اهللا 

 "وقوع اسم اإلبل املفروضة على األسنان املذكورة فيها وجه صحيح ، واهللا أعلم 
نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا سعدان بن : روذباري ، وأبو احلسني بن بشران ، قاال أخربنا أبو علي ال - ٢٤٠٢

أن رسول : نصر ، نا أبو معاوية ، عن احلجاج بن أرطأة ، عن زيد بن جبري ، عن خشف بن مالك ، عن عبد اهللا 
ذلك رواه حفص بن غياث ، هكذا رواه أبو معاوية ، وك" اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل الدية يف اخلطأ أمخاسا 

قال رسول : ورواه عبد الواحد بن زياد ، عن احلجاج بإسناده قال . ومجاعة ، عن احلجاج دون ذكر األسنان فيه 
يف دية اخلطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة وعشرون ابنة خماض ، وعشرون ابنة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا أخربنا " لبون ، وعشرون ابن خماض ذكر 
عبد الواحد بن زياد ، نا احلجاج بن أرطأة ، فذكرهوكذلك رواه عبد الرحيم بن سليمان ، عن احلجاج ، 
 وخالفهما حيىي بن سعيد األموي ، وإمساعيل بن عياش ، عن احلجاج ، فجعل مكان بين املخاض بين اللبون

ثنا بذلك : نا علي بن عمر احلافظ ، قال : أخربناه أبو عبد الرمحن السلمي ، وأبو بكر بن احلارث قاال  - ٢٤٠٣
وثنا أمحد : قال علي : أمحد بن عبد اهللا وكيل أيب صخرة ، نا عمار بن خالد التمار ، نا حيىي بن سعيد األموي ، قال 



عنزي ، نا علي بن حجر ، نا إمساعيل بن عياش ، كالمها عن بن حممد بن رميح ، نا أمحد بن حممد بن إسحاق ال
وكيف ما كان فاحلجاج غري حمتج به ، وخشف بن مالك جمهول . فجعال مكان بين املخاض بين اللبون " احلجاج ، 

على ما رواه أبو معاوية ، وتفسري اإلسنادين جهة احلجاج فلذلك اختلفت الرواية عنه " ، وجيهل أن يكون احلديث 
 فيها ، واهللا تعاىل أعلم

 باب إعواز اإلبل
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا  - ٢٤٠٤

الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن شهاب ، ومكحول ، وعطاء 
الناس على أن دية املسلم احلر على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم مائة من اإلبل ، فقوم عمر  أدركنا: " ، قالوا 

بن اخلطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثين عشر ألف درهم ، ودية احلرة املسلمة إذا كانت من أهل 
ألعراب فديتها مخسون من اإلبل ، ودية القرى مخسمائة دينار ، أو ستة آالف درهم ، فإذا كان الذي أصاهبا من ا

 "األعرابية إذا أصاهبا األعرايب مخسون من اإلبل 
أخربنا أبو بكر بن أمحد بن حممد بن احلارث األصبهاين ، نا أبو حممد بن حيان أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن  - ٢٤٠٥

موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، حممد بن احلارث ، نا شيبان بن فروخ ، نا حممد بن راشد ، نا سليمان بن 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم دية اخلطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدهلا : " عن جده ، قال 

من الورق ويقومها على أمثان اإلبل ، فإذا غلت رفع يف قيمتها ، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها ، وبلغت 
لى اهللا عليه وسلم ما بني أربعمائة دينار إىل مثامنائة دينار ، أو عدهلا من الورق مثانية آالف ، على عهد رسول اهللا ص

 "وقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أهل البقرة مائيت بقرة ، ومن كانت دية عقله يف شاء فألفا شاة 
اسة ، نا أبو داود ، نا حيىي بن حكيم ، نا أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، نا أبو بكر بن د - ٢٤٠٦

عبد الرمحن بن عثمان ، نا حسني املعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال كانت قيمة الدية على 
عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثامنائة دينار ، مثانية آالف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية 

إن اإلبل قد غلت قال ففرضها عمر : " فكان ذلك كذلك حىت استخلف عمر ، فقام خطيبا فقال : ل املسلمني قا
على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثين عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائيت بقرة ، وعلى أهل الشاء 

 "فيما رفع من الدية  وترك دية أهل الذمة مل يرفعها: ألفي شاة ، وعلى أهل احللل مائيت حلة قال 
ابتداء احلديث جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الدية مائة من " يف : وروي عن قتادة ، عن عمر ، وقال  - ٢٤٠٧

اإلبل ، مث ذكر التقومي دون ذكره البقرة ، والشاة ، واحللل ، وذكر دية أهل الكتاب ، وزاد وجعل دية اجملوس 
 "مثامنائة 
سني بن بشران ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا حممد بن إسحاق الصغاين أبو بكر ، نا أخربنا أبو احل - ٢٤٠٨

قتل رجل على : " معاذ بن هانئ ، نا حممد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 
لفا ، وذلك قوله وما نقموا عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ديته اثين عشر أ

 "اآلية 
ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ، : ومن قال الدية اثنا عشر ألف درهم : قال الشافعي رمحه اهللا  - ٢٤٠٩

فال أعلم أحدا باحلجاز : " وهذا بعد أن رواه عن عمر ، وعثمان ويف موضع آخر عن علي رضي اهللا عنهم مث قال 
 "حديثا وذكر حديث عكرمة مرسال  خيالف يف ذلك قدميا ، وال



 باب مجاع الديات فيما دون النفس
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن نصر : أخربنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي وآخرون قالوا  - ٢٤١٠

لم الذي قرأت كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: ، نا ابن وهب ، نا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال 
كتبه لعمرو بن حزم حني بعثه على جنران وكان الكتاب عند أيب بكر بن حزم ، فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكتب اآلية حىت بلغ إن اهللا سريع : هذا بيان من اهللا ورسوله : " وسلم فيه 
ة من اإلبل ، ويف األنف إذا أعب جدعه مائة من اإلبل ، ويف هذا كتاب اجلراح يف النفس مائ: احلساب مث كتب 

العني مخسون من اإلبل ، ويف اليد مخسون من اإلبل ،ويف الرجل مخسون من اإلبل ، ويف كل إصبع مما هنالك عشر 
حة من اإلبل ويف املأمومة ثلث النفس ، ويف اجلائفة ثلث النفس ، ويف املنقلة مخس عشرة من اإلبل ، ويف املوض

هذا الذي قرأت يف الكتاب الذي كتبه رسول اهللا : " قال ابن شهاب " مخس من اإلبل ، ويف السن مخس من اإلبل 
 صلى اهللا عليه وسلم عند أيب بكر بن حزم

كتبه رسول اهللا " ورواه أيضا مالك بن أنس ، عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن أبيه ، عن الكتاب الذي ،  - ٢٤١١
ورواه معمر ، عن عبد اهللا بن أيب " وسلم لعمرو بن حزم ، فذكره إال أنه مل يذكر األذنني وال املنقلة صلى اهللا عليه 

 بكر ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
رواه سليمان بن داود ، عن الزهري ، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ،  - ٢٤١٢

اللسان الدية " ويف : ى اهللا عليه وسلم ، فذكره موصوال حنو رواية يونس ، عن الزهري يف العقل زاد عن النيب صل
 "، ويف الشفتني الدية ، ويف البيضتني الدية ، ويف الذكر الدية ، ويف الصلب الدية ، ومل يذكر األذنني 

أبو الشيخ ، نا إبراهيم بن حممد بن وأخربنا أبو بكر بن احلارث األصبهاين ، نا أبو حممد بن حيان  - ٢٤١٣
: احلارث ، ثنا شيبان ، نا حممد بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال 

قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األنف إذا جدع بالدية كاملة ، وإذا جدعت ثندوته بنصف العقل مخسون من " 
الذهب ، والورق أو مائة بقرة ، أوألف شاة ، واليد إذا قطعت نصف العقل ، ويف الرجل اإلبل ، أو عدهلا من 

نصف العقل ، ويف املأمومة ثلث العقل ثالث وثالثون من اإلبل وثلث ، أو قيمتها من الذهب ، أو الورق ، أو البقر 
 ، أو الشاء ، واجلائفة مثل ذلك

مد الفقيه ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا عباس بن حممد أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حم - ٢٤١٤
الدوري ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد بن أيب عروبة ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده 

 يف الواضح مخس مخس من اإلبل ، واألصابع كلها سواء عشر عشر من: " ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
نا : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد بن عبيد بن حممد بن حممد بن مهدي لفظا قاال " اإلبل أول الشجاج 

أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن جعفر بن أيب طالب ، نا عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف ، فذكراه مبثل 
 إسناد الدوري وحديثه

ن حممش الفقيه ، نا أبو طاهر حممد بن احلسن احملمد اباذي ، نا أبو قالبة وأخربنا حممد بن حممد ب - ٢٤١٥
الرقاشي ، نا عبد الصمد ، وأخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عباس العنربي ، نا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه  عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثين شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن
ويف رواية الرقاشيقال " األصابع سواء ، واألسنان سواء ، والثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء : " وسلم قال 

 هذه وهذه سواء يعين اخلنصر واإلهبام ، والضرس والثنية: 



لفارسي ، نا إسحاق بن أخربنا حممد بن احلسني السلمي ، نا علي بن عمر ، نا حممد بن إمساعيل ا - ٢٤١٦
: إبراهيم ، نا عبد الرازق ، عن حممد بن راشد ، عن مكحول ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت ، أنه قال 

املوضحة مخس ، ويف اهلامشة عشر ، ويف املنقلة مخس عشرة ، ويف املأمومة ثلث الدية ، ويف الرجل يضرب حىت " يف 
 "جفن العني ربع الدية يذهب عقله الدية الكاملة ، ويف 

يف الدامية بعري ، ويف الباضعة بعريان ، ويف : " وروينا مبثل ، هذا اإلسناد عاليا عن زيد ، أنه قال  - ٢٤١٧
 "املتالمحة ثالث ، ويف السمحات أربع ، ويف املوضحة مخس 

يف املوضحة ،  قضيا يف امللطاة ، وهي السمحاق بنصف ما" وروينا عن عمر ، وعثمان ، أهنما  - ٢٤١٨
 "واختالفهم فيما يف السمحاق يدل على أهنم قضوا فيما دون املوضحة حبكومة بلغت هذا املقدار 

األمر اجملتمع عليه عندنا أنه ليس يف ما دون املوضحة من : " فقد روينا عن مالك بن أنس ، أنه قال  - ٢٤١٩
فيما فوقها ، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه الشجاج ، عقل حىت تبلغ املوضحة ، وإمنا العقل من املوضحة 

 "وسلم انتهى إىل املوضحة يف كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها مخسا من اإلبل 
قد روينا عن معاذ بن جبل ، مث عن عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب الزبريي ما يدل على ذلك : قلت  - ٢٤٢٠

املوضحة يف الرأس ، والوجه : " ه ، أن أبا بكر ، وعمر ، قاال ، وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جد
وروينا عن أيب الزناد ، عن الفقهاء التابعني ، من أهل املدينة ، وفيما روى حرملة ، عن الشافعي  - ٢٤٢١"سواء 

تشق اللحم  أول الشجاج احلارصة ، وهي اليت حترص اجللد حىت تشقه قليال ، مث الباضعة ، وهي اليت: " ، أنه قال 
وتبضعه بعد اجللد ، مث املتالمحة ، وهي اليت أخذت يف اللحم ، ومل تبلغ السمحاق ، والسمحاق جلدة رقيقة بني 
اللحم والعظم ، وهي امللطاة ، مث املوضحة وهي اليت انكشف عنها ذلك القشر ويشق حىت يبدو وضح العظم ، 

منها فراش العظم ، واآلمة وهي املأمومة وهي اليت تبلغ أم الرأس واهلامشة اليت هتشم العظم ، واملنقلة اليت ينتقل 
الدماغ ، واجلائفة ، وهي اليت خترق حىت تصل إىل السفاق ، وما كان دون املوضحة ، فهو خدوش فيه الصلح ، 

 "والدامية وهي اليت تدمي من غري أن يسيل منها دم 
 "قضى يف اجلائفة بثلثي الدية " ر ، رضي اهللا عنه وروينا عن سعيد بن املسيب ، أن أبا بك: قلت  - ٢٤٢٢
يف السمع مائة من اإلبل : " وروينا يف ، حديث معاذ بن جبل مرفوعا ، وإسناد حديثه غري قوي أنه قال  - ٢٤٢٣

 "، ويف العقل مائة من اإلبل 
عه ولسانه وعقله ، رجل رمي حبجر يف رأسه ، فذهب مس" وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف  - ٢٤٢٤

 "وذكره فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات 
وروينا عن حممد بن عمارة ، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، يف األنف إذا استؤصل املارن  - ٢٤٢٥

ثلث الدية  يف األنف الدية ، ويف كل واحدة: اخلرمات الثالث " ويف رواية مكحول ، عن زيد يف . الدية الكاملة 
اللسان إذا استوعى الدية ، وما أصيب من اللسان فبلغ " يف : وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٢٤٢٦"

 "أن مينع الكالم ، ففيه الدية ، وما كان دون ذلك فبحسبه 
عاذ ويف حديث م. إذا استوعى الدية ، فما نقص فبحساب : يف اللسان " وعن عبد اهللا بن مسعود ،  - ٢٤٢٧
ويف رواية من روى عن النيب . وكذلك يف رواية زيد بن أسلم مرسلة " يف األسنان كلها مائة من اإلبل : مرفوعا 

 "يف كل سن مخس من اإلبل ، أكثر ، وأشهر : " صلى اهللا عليه وسلم مث عن علي 
 "التربص بالسن إذا كسرت " وروينا عن علي ، وزيد ، وشريح ، يف  - ٢٤٢٨



السن ، إذا اسودت ، مث عقلها ، وأراد ، واهللا أعلم إذا ذهبت " نا عن سعيد بن املسيب ، أن وروي - ٢٤٢٩
 "منفعتها 
العني القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشالء ثلث ديتها " يف : وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٢٤٣٠

يف األصابع يف كل مفصل : حديث مكحول ، عن زيد  وأراد واهللا تعاىل أعلم إذا بلغت احلكومة هذا املقدار ويف" 
 ثلث الدية إال اإلهبام ، فإن فيها نصف الدية

قضى اهللا فيكتابه أن العني بالعني ، فعينه : " يف أعور فقأ عني رجل صحيح فقال : وروينا عن الزهري  - ٢٤٣١
ضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ق: قود ، وإن كان بقية بصره ، وأما إذا فقئت عني األعور فقال الشافعي 

 "العني خبمسني ، وهي نصف دية وعني األعور ال تعدو أن تكون عينا 
 "ما أنا فقأت عينه أنا أدي ، قتيل اهللا فيها نصف الدية : " وروينا عن مسروق ، أنه قال  - ٢٤٣٢
مل أعلم ، وقال معناه أيضا يف : ال حلق الرأس له نذر يعين قدرا ؟ فق: " قلت لعطاء : وقال ابن جريج  - ٢٤٣٣

 "وقال ابن املنذر يف الشعر جيين عليه فال ينبت . احلاجب 
إذا أصيب : قلت . فيه الدية قال وال يثبت عنهما : " وروينا عن علي ، وزيد بن ثابت ، أهنما قاال  - ٢٤٣٤

 "حىت يذهب شعره مبوضحتني ، وحيتمل إن صح ذلك أنه أوضحه موضحتني 
قال " قضى يف الضرس جبمل ، ويف الترقوة جبمل ويف الضلع جبمل " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه  - ٢٤٣٥

وكانت الضرس سنا " يف السن مخس : " يف األضراس مخس مخس ملا جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : الشافعي 
واهللا أعلم أن يكون ما حكي عن عمر  ، وأنا أقول بقول عمر يف الترقوة ، والضلع ، وقال يف موضع آخر يشبه ،
 فيما وصفت حكومة ، ففي كل عظم كسر من إنسان غري السن حكومة

كسر العظم من الذراع ، أو الساق قضايا خمتلفة ، ومن ذلك داللة على أنه " قلت وروي عن عمر يف  - ٢٤٣٦
عني ، من أهل املدينة ما يدل على ذلك عن الفقهاء التاب" وروينا عن أيب الزناد ،  - ٢٤٣٧"ذهب فيه إىل احلكومة 

 "، وكذلك يف كل جرح يف اجلسد دون اجلائفة 
 باب دية املرأة وأرش جراحها

أخربنا أبو حازم احلافظ ، نا أبو الفضل بن مخريويه ، نا أمحد بن جندة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ،  - ٢٤٣٨
جراحات النساء على النصف من : "  ، أن عليا ، كان يقول عن الشيباين ، وابن أيب ليلى ، وزكريا ، عن الشعيب

عقل املرأة على النصف من عقل الرجل : ورواه أيضا إبراهيم النخعي ، عن علي قال " دية الرجل فيما قل و كثر 
 ورواه أيضا إبراهيم ، عن عمر بن اخلطاب. يف النفس وفيما دوهنا 

أدركنا الناس على أن دية احلرة املسلمة ، إذا : " ، أهنم قالوا  وروينا عن عطاء ، ومكحول ، والزهري - ٢٤٣٩
كانت من أهل القرى مخسمائة دينار ، أو ستة آالف درهم ، وإذا كان الذي أصاهبا من األعراب فديتها مخسون من 

ف فيما بقي استوى الرجل واملرأة يف العقل إىل الثلث ، وما زاد فعلى النص: والذي روي عن زيد بن ثابت " اإلبل 
أما السنة فقد : ، منقطع ومقابل مبا روي عن علي ، ومع علي القياس والذي روي عن ابن املسيب يف ذلك وقوله 

كنا نقول له مث وقفت عنه من قبل أنا قد جند منهم من يقول السنة ، مث ال جند لقوله السنة نفاذا بأهنا : قال الشافعي 
 ياس أوىل بنا فيهاعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، والق

ثدي املرأة نصف الدية ، وفيهما الدية ، وهو قول " يف : وروينا عن سعيد بن املسيب ، أنه قال : قلت  - ٢٤٤٠
 باب دية أهل الذمة"الشعيب ، والنخعي ، وعن النخعي يف ثدي الرجل حكم العدل 



 "نفس املؤمنة مائة من اإلبل ويف ال" روينا يف ، حديث عمرو بن حزم يف الكتاب الذي كتب له  - ٢٤٤١
دية املسلم احلر على " أدركنا الناس على أن : وروينا يف حديث عطاء ، والزهري ، ومكحول قالوا  - ٢٤٤٢

 "عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة من اإلبل 
هاب ، نا جعفر بن عون وأخربنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، نا حممد بن عبد الو - ٢٤٤٣

فرض على كل مسلم قتل رجال " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، نا ابن جريج ، أخربين عمرو بن شعيب 
 "من أهل الكتاب أربعة آالف ، وهذا وإن كان مرسال 

الدية كانت قيمة : " فقد رويناه عن حسني املعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال  - ٢٤٤٤
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثامنائة دينار ، بثمانية آالف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من 

دية املسلمني ، مث ذكر أن اإلبل غلت فرفعها عمر ، وترك دية أهل الذمة مل يرفعها فيما رفع من الدية ، فيشبه أن 
 "عها ، والذي يدل على ذلك يكون تقديرا يف أهل الذمة ، فلذلك مل يرف

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، : ما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وآخرون قالوا  - ٢٤٤٥
قضى " أن عمر بن اخلطاب ، : نا فضيل بن عياض ، عن منصور بن املعتمر ، عن ثابت احلداد ، عن ابن املسيب ، 

 " بأربعة آالف ، ويف دية اجملوسي بثمامنائة درهم يف دية اليهودي والنصراين
وال يثبت حديث أيب سعد البقال ، عن " دية اجملوسي مثامنائة درهم " وروينا عن علي ، وابن مسعود يف  - ٢٤٤٦

 جعلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دية العامريني املعاهدين دية احلر املسلم وأبو سعد: عكرمة ، عن ابن عباس قال 
وال حديث احلسن بن عمارة ، عن احلكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، وذلك فإن احلسن بن . غري حمتج به 

وأبو كرز متروك . ودى ذميا دية مسلم : وال حديث أيب كرز ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا . عمارة متروك 
صحيح عن سعيد بن املسيب أنه سئل عن وال. وال يثبت به قول عثمان بن عفان ، وابن مسعود النقطاع حديثهما 

 قضى فيه عثمان بن عفان بأربعة آالف: دية املعاهد ، فقال 
كانت دية اليهودي ، والنصراين يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر : " وقول الزهري  - ٢٤٤٧

إن : " قال الشافعي " ربعة آالف منقطع ، ولعله أراد حني كانت تقوم اإلبل بأ. وعمر وعثمان مثل دية املسلم 
 "وقد روينا عن عمر وعثمان ما هو أصح منه " الزهري قبيح املرسل 

نا أبو العباس األصم ، نا حبر بن نصر ، نا ابن : وأما الذي أخربناه أبو زكريا بن أيب إسحاق ، قاال  - ٢٤٤٨
: " ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وهب ، نا أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أ

فهكذا رواه مجاعة خمتصرا ، وقيده بعضهم بأهل الكتاب ، ويف رواية حسيناملعلم ، " عقل الكافر نصف عقل املؤمن 
عن عمرو دليل على أنه أراد به حني كانت دية املسلم مثامنائة ألف درهم وقد قال الشافعي يف القدمي فيما رد على 

قد روى ابن جريج ، وأسامة بن زيد ، وغري واحد من : من احتجاجهم خبرب عمرو بن شعيب يف اللعان  العراقيني
أهل الثقة ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وعن عمر ، وعن عبد اهللا أحكاما 

على النصف من دية املسلم ، واللفظة ، وغري فيها اليمني مع الشاهد ، ورد اليمني يعين القسامة ، وأن دية الكافر 
 ذلك مما يقول به ، ويتركه وسط الكالم

 باب جراحة العبد
أخربنا سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو العباس األصم ، نا حبر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخربين يونس ،  - ٢٤٤٩

قال " لعبد يف مثنه مثل عقل احلر يف ديته عقل ا: " والليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن املسيب ، أنه كان يقول 



قال شريح ، " ومبثل قول ابن املسيب : كان رجال يقولون سوى ذلك إمنا هو سلعة تقوم قلت : ابن شهاب 
 والشعيب ، والنخعي

وأخربنا أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني بن موسى السلمي ، نا أبو احلسن الكارزي ، نا علي بن عبد  - ٢٤٥٠
ال تعقل العاقلة عمدا ، : " نا عبد اهللا بن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعيب ، قال : ، عن أيب عبيد ، قال  العزيز

إمنا : وال عبدا فقال حممد بن احلسن : اختلفوا يف تأويل قوله : قال أبو عبيد " وال عبدا ، وال صلحا ، وال اعترافا 
واله شيء من جناية عبده ، وإمنا جنايته يف رقبته واحتج يف ذلك فليس على عاقلة م: معناه أن يقتل العبد حرا يقول 

 بشيء روي عن ابن عباس
حدثين عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن أبيه ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن ابن : قال حممد بن احلسن  - ٢٤٥١

 "ىن اململوك ال تعقل العاقلة عمدا ، وال صلحا ، وال اعترافا ، وال ما ج: " عباس ، قال 
فليس على عاقلة اجلاين : أن يكون العبد جيين عليهيقول " إمنا معناه : وقال ابن أيب ليلى : قال أبو عبيد  - ٢٤٥٢

شيء ، إمنا مثنه يف ماله خاصة ، وإليه ذهب األصمعي ، وال يرى فيه قول غريه جائزا يذهب إىل أنه لو كان املعىن 
وهو عندي كما قال ابن ليلى ، وعليه كالم : قال أبو عبيد " ل العاقلة عن عبد ال تعق: على ما قال لكان الكالم 

حممد بن احلسن ورواه ابن وهب ، عن ابن أيب الزناد ، : أما الرواية فيه عن ابن عباس ، فكما قال : العرب قلت 
عامر الشعيب ، فهي عنه حدثين الثقة ، عن عبد اهللا بن عباس ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن : عن أبيه ، قال 

حمفوظة ، كما رواه أبو عبيد ، ورواه أبو مالك النخعي ، عن عبد اهللا بن أيب السفر ، عن عامر الشعيب ، عن عمر 
 من قوله وهو منقطع بني الشعيب ، وعمر ، وأبو مالك النخعي غري حمتج به ، ومل يبلغنا مرفوعا فيه شيء

 باب العاقلة
 "كتب على كل بطن عقولة " عبد اهللا ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  روينا عن جابر بن - ٢٤٥٣
نا أبو العباس األصم ، نا حبر : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق وآخرون قالوا  - ٢٤٥٤

قضى : " ، قال  بن نصر ، نا ابن وهب ، نا الليث ، أن ابن شهاب ، حدثه ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يف جنني املرأة من بين حليان سقط ميتا بغرة عبد أو وليدة ، مث إن املرأة اليت قضي 

 "عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن مرياثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها 
يد منأيديكم جنت ، وعلى هذه : " إسحاق ، عن الزهري ، مبعناه ، وزاد فقال  ورواه عبد الرمحن بن - ٢٤٥٥

وإن العقل على عصبتها دية اجلنني ، وهي الغرة اليت حكم هبا ، وقد خالف أبو سلمة بن عبد : الرواية املراد بقوله 
 "الرمحن سعيد بن املسيب يف املرأة اليت ماتت ، فرواه عن أيب هريرة 

ربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا كما أخ - ٢٤٥٦
: " أمحد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال 

فقتلتها فألقت جنينها ، فقضى رسول اهللا اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحدامها األخرى حبجر فأصابت بطنها ، 
 "صلى اهللا عليه وسلم بديتها على عاقلة األخرى ، ويف اجلنني غرة عبد ، أو أمة 

كيف نعقل من ال يأكل ، وال يشرب ، وال نطق ، وال استهل ، فمثل ذلك يطل ، : فقال قائل : قال  - ٢٤٥٧
 "هذا من إخوان الكهان : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم كما زعم أبو هريرة 

ورواه يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، وأيب سلمة بن عبد  - ٢٤٥٨
اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحدامها األخرى حبجر ، فقتلتها ، وما يف بطنها ، : الرمحن أن أبا هريرة ، قال 



يه وسلم فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عل
يا رسول اهللا : وليدة ، وقضى بدية املرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم ، قال محل بن النابغة اهلذيل 
صلى اهللا عليه كيف أغرم من ال أكل وال شرب ، وال نطق ، وال استهل ، فمثل ذلك يطل ؟ فقال رسول اهللا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم وآخرون " إمنا هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه : " وسلم 
وكذلك ،نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن نصر ، نا ابن وهب ، نا يونس ، عن ابن شهاب فذكره : قالوا 

الزهري ، محل حديث ابن املسيب يف هذه الرواية على رواية أيب سلمة ،  رواه عثمان بن عمر ، عن يونس ، وكان
 أو يونس بن يزيد ، ورواية أيب سلمة أصح

وكذلك رواه املغرية بن شعبة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد اهللا ، ويف حديث جابر ، فجعل رسول اهللا  - ٢٤٥٩
أ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف صلى اهللا عليه وسلم دية املقتولة على عاقلة القاتلة وبر

يا رسول اهللا ال شرب ، وال أكل ، وال صاح فاستهل ؟ فقال رسول اهللا صلى : عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا 
 فقضي يف اجلنني بغرة عبد ، أو أمة ، وحيتمل أن يكون ابن املسيب رواه" هذا سجع اجلاهلية : " اهللا عليه وسلم 

وقد قضى عمر بن اخلطاب : كما رواه أبو سلمة وروى زيادة موت القاتلة ، واهللا أعلم ، قال الشافعي رمحه اهللا 
رضي اهللا عنه على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بأن يعقل موايل صفية بنت عبد املطلب ، وقضى للزبري مبرياثهم 

ه من العاقلة سواء ، قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عن ومن يف الديوان ، ومن ليس له في: " ألنه ابنها قال 
وإذا قضى النيب صلى اهللا : ، قال الشافعي " العاقلة ، وال ديوان حىت كان الديوان حني كثر املال يف زمان عمر 

عاما يف أهل وجدنا : عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ احلر يف األكثر قضينا به يف األقل واهللا أعلم قال الشافعي 
العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قضى يف جناية احلر خطأ مبائة من اإلبل على عاقلة اجلاين ، وعاما فيهم 

 وقد روي هذا عن علي يف إسناد مرسل: أهنا يف مضي ثالث سنني يف كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة قلت 
الدية يف ثالث سنني ، وثلثي الدية " بن اخلطاب رضي اهللا عنه  جعل عمر: وروينا عن الشعيب ، أنه قال  - ٢٤٦٠

 وروي معناه عن املعرور بن سويد عن عمر" يف سنتني ، ونصف الدية يف سنتني وثلث الدية يف سنة 
وال يضر املرء ما جىن على نفسه ، وقد يروى أن رجال من املسلمني ضرب رجال من : قال الشافعي  - ٢٤٦١

ة أظنها خيرب بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم املشركني يف غزا
وهذا يف عامر بن األكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيف : قلت . جيعل له يف ذلك عقال 

كذب من قاله إن له : " م فأصاب ركبته فمات منها ، فزعموا أن عامرا حبط عمله فقال النيب صلى اهللا عليه وسل
 وكان ذلك خبيرب" ألجرين 

 باب من حفر بئرا يف ملكه ، أو يف صحراء ، أو يف طريق واسعة ال ضرر على املار فيها
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو طاهر احملمد آباذي ، نا أبو قالبة ، نا حفص بن عمر ، نا شعبة ، عن  - ٢٤٦٢

العجماء جرحها جبار ، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبا هريرة ، يقول مسعت : حممد بن زياد ، قال 
 "والبئر جبار ، واملعدن جبار ، ويف الركاز اخلمس 

 باب دية اجلنني
: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان النيسابوري وآخرون قالوا  - ٢٤٦٣

حممد بن يعقوب ، نا أبو البختري عبد اهللا بن حممد بن شاكر ، نا حيىي بن آدم ، نا مفضل بن مهلهل ،  نا أبو العباس
أن امرأة ، قتلت ضرهتا بعمود : عن منصور بن املعتمر ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضلة ، عن املغرية بن شعبة ، 



اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عاقلتها بالدية ،  فسطاط ، فأتى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقضى رسول
أندي من ال طعم وال شرب ، وال صاح وال استهل ، : وكانت حامال ، فقضى يف اجلنني بغرة ، فقال بعض عصبتها 

ورواه عروة بن الزبري ، عن " سجع كسجع األعراب : " ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 بةاملغرية بن شع

ائتين مبن يشهد معك ، : " عن عروة ، عن املسور بن خمرمة ، يف قصة املغرية ، وقول عمر : وقد قيل  - ٢٤٦٤
فشهد حممد بن مسلمة وفيه أنه قضى فيه بغرة عبد ، أو أمة ، وحديث أيب هريرة قد مضى ، وفيه عن طاوس ، أن 

كنت بني جارتني يل ، فضربت إحدامها : " قال عمر بن اخلطاب سأل عن ذلك ، فقام محل بن مالك بن النابغة 
 "األخرى مبسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة 

فقتلتها ، وجنينها ، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " عن طاوس ، عن ابن عباس ، : وقيل فيه  - ٢٤٦٥
رأة ، وهذه الزيادة يف قتله غري حمفوظة ، وشك فيها عمرو بن دينار ، واحملفوظ يف جنينها بغرة ، وأن تقتل املرأة بامل

أنه قضى بديتها على العاقلة ، وأما الذي عن ابن طاوس ، عن أبيه يف هذا احلديث بغرة عبد ، أو أمة أو فرس ، 
 فالفرس غري حمفوظ فيه وقد رواه عمرو بن دينار عن طاوس ، فجعله من قول طاوس

قضى رسول : " الذي روي أيضا يف حديث حممد بن عمرو ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، أنه قال و - ٢٤٦٦
فإنه أيضا غري حمفوظ ، تفرد به عيسى " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنني بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل 
الزهري ، عن أيب سلمة ، وال يف رواية غري  بن يونس ، وليس يف رواية اجلماعة عن حممد بن عمرو ، وال يف رواية

 أيب هريرة
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنني بغرة عبد أو أمة ، وقوم أهل العلم الغرة : قال الشافعي  - ٢٤٦٧

منا وإذا ضرب بطن أمة ، فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه ألنه مل تعرف فيه حياة ، فإ: " مخسا من اإلبل قال 
وهكذا قال ابن املسيب ، واحلسن ، وإبراهيم النخعي ، وأكثر من " حكمه حكم أمه ، إذا مل يكن حيا يف بطنها 
 مسعنا منه من مفيت احلجازيني ، وأهل اآلثار

: وروينا عن قيس بن عاصم ، أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال الشيخ رمحه اهللا  - ٢٤٦٨
وحكى ابن املنذر الكفارة يف اجلنني عن عطاء ، "أعتق عددهن نسما : " فقال " ت بناتا يل يف اجلاهلية إين وأد" 

 واحلسن ، والنخعي ، ورويناه عن الزهري
 باب القسامة

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا : وآخرون قالوا ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ  - ٢٤٦٩
ي ، نا مالك بن أنس ، عن أيب ليلى بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن سهل ، عن سهل بن أيب حثمة ، أنه أخربه الشافع

أن عبد : رجال من كرباء قومه أن عبد اهللا بن سهل ، وحميصة خرجا إىل خيرب من جهد أصاهبم ، فأتى حميصة فأخرب 
واهللا ما قتلناه : " فقالوا " أنتم واهللا قتلتموه : " فقال  "قتل ، وطرح يف قفري بئرأو عني فأتى يهود " اهللا بن سهل 

فأقبل حىت قدم على قومه فذكر هلم ذلك ، مث أقبل هو وأخوه حويصة ، وهو أكرب منه ، وعبد الرمحن ، فذهب 
يريد السن فتكلم " كرب كرب : " حميصة ليتكلم ، وهو الذي كان خبيرب فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

" إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا حبرب : " حويصة ، مث تكلم حميصة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه " إنا واهللا ما قتلناه : " فكتب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك فكتبوا 

أفتحلف لكم : " ال ، وقال : فقالوا " تستحقون دم صاحبكم ؟ أحتلفون و: " وسلم حلويصة وحميصة وعبد الرمحن 



ليسوا مبسلمني فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مبائة ناقة حىت أدخلت : قالوا " يهود ؟ 
، وعبد  وهكذا رواه عبد اهللا بن وهب ، ومعن بن عيسى" لقد ركضتين منها ناقة محراء : " عليهم الدار قال سهل 

اهللا بن يوسف ، عن مالك ، ورواه بشري بن عمر ، عن مالك ، عن أيب ليلى ، عن سهل أنه أخربه عن رجل من 
 عن رجال من كرباء قومه ، والرواية األوىل أصح: كرباء قومه ، ورواه ابن بكري ، عن مالك ، فقال 

بد اهللا الصفار ، نا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن ع - ٢٤٧٠
سليمان بن حرب ، نامحاد بن زيد ، عن حيىي بن سعيد ، عن بشري بن يسار ، موىل األنصار ، عن سهل بن أيب حثمة 

أن عبد اهللا بن سهل ، وحميصة بن مسعود أتيا خيرب يف حاجة ، فتفرقا : ، ورافع بن خديج ، أهنما حدثاه ، أو حدث 
حميصة وحويصة ، إىل رسول اهللا : يف النخل ، فقتل عبد اهللا بن سهل ، فجاء أخوه عبد الرمحن بن سهل ، وابناه 

صلى اهللا عليه وسلم ، فذكرا أمر صاحبهما ، فبدأ عبد الرمحن ، فتكلم ، وكان أقرب فقال رسول اهللا صلى اهللا 
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه " كلما يف أمر صاحبهما الكالم للكبري ، فت: " قال حيىي " الكرب : " عليه وسلم 

فتربئكم : " أمر مل نشهده ، قال : قالوا " قتيلكم بأميان مخسني منكم : " أو قال " استحقوا صاحبكم : " وسلم 
: هل فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قبله ، قال س: أقوام كفار ، قال : قالوا " يهود بأميان مخسني منهم 

ورواه إمساعيل بن أيب أويس ، عن أبيه ، عن " فأدركت ناقة من تلك اإلبل دخلت مربدهم ، فركضتين برجلها " 
حيىي ، أن بشري بن يسار موىل بين حارثة األنصاري أخربه ، وكان شيخا كبريا فقيها ، وكان قد أدرك من أهل داره 

رافع بن خديج ، وسهل بن أيب حثمة ، وسويد : جاال منهم من بين حارثة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ر
بن النعمان ، حدثوه أن القسامة كانت فيهم يف بين حارثة بن احلارث يف رجل من األنصار يدعى عبد اهللا بن سهل 

يا : ا قالو" حتلفون مخسني ميينا ، فتستحقون قاتلكم ، : " قتل خبيرب ، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلم 
فتربئكم يهود : " رسول اهللا ، ما شهدنا ، وال حضرنا ، فزعم بشري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلم 

فذكره أخربنا أبو احلسني بن الفضل ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا ابن أيب أويس ، " خبمسني 
 فذكره
األنصار رواه الليث بن سعد ، وبشر بن املفضل ، وعبد الوهاب بن عبد  وهبذا املعىن يف البداية بأميان - ٢٤٧١

اجمليد الثقفي ، وسليمان بن بالل ، وهشيم بن بشري ، عن حيىي بن سعيد إال أهنم مل يذكروا رابعا ، وسويدا ، إال أن 
املفضل ، وغريمها ، عن وعن رافع ، ويف رواية الليث ، وبشر بن: وحسبته قال : يف رواية الليث بن سعد قال حيىي 

حتلفون مخسني ميينا ، وتستحقون دم قاتلكم ، أو : " حيىي بن سعيد يف هذا احلديث حني بدأ باألنصاريني ، فقال 
كان ابن عيينة ال يثبت أقدم النيب : فجعلوا العدد املذكور يف األميان ، وأما ابن عيينة فقد قال الشافعي " صاحبكم 

فهو : فيقول " إنه قدم األنصاريني : " نصاريني يف األميان ، أو يهود ، فقال يف هذا احلديث صلى اهللا عليه وسلم األ
 "ذاك ، أو ما أشبه هذا 

ورواه سعيد بن عبيد الطائي ، عن بشري بن يسار ، عن سهل ، فخالف حيىي بن سعيد ، فقال يف احلديث  - ٢٤٧٢
 "فيحلفون لكم : " بينة ، قال  ما لنا: قالوا " تأتون على من قتل : " فقال هلم : 

رواية سعيد غلط ، وحيىي بن سعيد أحفظ منه ، ولذلك مل يسق مسلم يف كتابه : قال مسلم بن احلجاج  - ٢٤٧٣
رواية سعيد بن عبيد ملخالفته حيىي يف متنه ، وحيتمل أنه أراد بالبينة أميان املدعني مع اللوث ، أو طالبهم بالبينة ، كما 

، فلما مل يكن عندهم عرض عليهم األميان كما يف رواية حيىي بن سعيد ، وقد روى سعيد بن أيب  يف رواية سعيد
: " عروبة ، عن قتادة ، أن سليمان بن يسار حدث يف هذه القصة ، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 مث ذكر الباقي" قون خبمسني قسامة أتستح: " فلم تكن هلم بينة فقال " شاهدان من غريكم حىت أدفعه إليكم برمته 
وروينا يف حديث حيىي بن القطان ، عن عبيد اهللا بن احلسن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده  - ٢٤٧٤

، يف هذه القصة معىن هذا ، وذلك يؤكد رواية مسلم بن خالد الزجني ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، 
البينة على من ادعى ، واليمني على من أنكر إال : "  صلى اهللا عليه وسلم قال عن أبيه ، عن جده ، أن رسول اهللا

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أيب طالب ، نا بشر بن احلكم ، نا " يف القسامة 
يف البداية بأميان املدعني ،وقول حممد  وأما إنكار عبد الرمحن بن جبيد بن قيظي رواية سهل. مسلم بن خالد ، فذكره 

وامي اهللا ، ما كان سهل بأكثر علما منه ولكنه كان أسن ، فإنه غري مقبول منه النقطاعه ، : " بن إبراهيم التيمي 
 واتصال حديث سهل ، وكذلك حديث ابن شهاب ملا فيه من اإلرسال ، واالختالف عليه يف البداية

أخذ منهم مخسني رجال من " ن أيب صاحل ، عن ابن عباس ، يف هذه القصة أنه وأما حديث الكليب ، ع - ٢٤٧٥
خيارهم ، فاستحلفهم باهللا ما قتلنا ، وال علمنا قاتال وجعل عليهم الدية ، فهو غري مقبول من الكليب ، وال عن أيب 

 صاحل لكوهنما معروفني برواية املنكرات ، وخمالفتهما الثقات
كتب يف قتيل ، وجد بني جنوان " شعيب ، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه والذي روي عن ال - ٢٤٧٦

ووادعة أن يقاس ما بني القريتني فإىل أيهما كان أقرب أخرج إليه منهم مخسني رجال حىت يوافوا مكة ، فأدخلهم 
: " نا أمياننا ؟ فقال عمر ما وفت أمياننا أموالنا ، وال أموال: فقالوا " احلجر ، فأحلفهم ، مث قضى عليهم بالدية 

حقنتم بأميانكم دماءكم ، وال يطل دم مسلم ، فهذا منقطع ، وخمتلف فيه على : " ويف رواية أخرى " كذلك األمر 
عنه ، عن مسروق ، عن عمر ، وقيل غريه ، : عنه عن احلارث ، عن عمر وقيل : عن الشعيب ، فقيل " جمالد 

وروي عن أيب إسحاق ، عن احلارث بن األزمع ، عن .لثقات ، عن الشعيب مرسال وجمالد غري حمتج به ، وإمنا رواه ا
عمر ، وأبو إسحاق مل يسمعه من احلارث ، وإمنا مسعه من جمالد ، عن الشعيب ، عن احلارث ، واختلف فيه على 

صبيح  جمالد ، وجمالد ضعيف ، وروي من حديث عمر بن صبيح بإسناد مرسل ، عن عمر بن اخلطاب ، وعمر بن
واملتصل أوىل أن يؤخذ به من املنقطع واألنصاريون أعلم حبديث صاحبهم من غريهم : متروك قال الشافعي رمحه اهللا 

ويف حكاية ابن عبد احلكم ، عن الشافعي أنه . وروي عن عمر أنه بدأ املدعى عليهم ، مث رد األميان على املدعني . 
رة أسأهلم عن حكم عمر بن اخلطاب يف القتيل ، وأحكي هلم ما سافرت إىل خيوان ووادعة كذا وكذا سف: قال 

 إن هذا الشيء ما كان ببلدنا قط: روي عنه ، فقالوا 
وحديث أيب إسرائيل ، عن : قال الشيخ . والعرب أحفظ شيء ملا يكون بني أظهرهم : قال الشافعي  - ٢٤٧٧

لى اهللا عليه وسلم أن يقاس إىل أيهما أقرب ، فألقى فأمر النيب ص" عطية ، عن أيب سعيد أن قتيال وجد بني حيني ، 
وأما القتل بالقسامة فأحج شيء . ديته عليهم ، حديث ضعيف ، أبو إسرائيل املالئي ، وعطية العويف غري حمتج هبما 

تسمون : " ويف رواية أيب إسحاق " وتستحقون دم صاحبكم " فيه قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث سهل 
وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن رسول اهللا صلى  - ٢٤٧٨"وحتلفون عليه مخسني ميينا ، فنسلمه إليكم قاتلكم ، 

 "قتل بالقسامة رجال من بين نصر بن مالك " اهللا عليه وسلم أنه 
وروي عن " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقاد بالقسامة بالطائف ، وكالمها منقطع " وعن أيب املغرية ،  - ٢٤٧٩

 الزبري ، وعمر بن عبد العزيز ، وعبد امللك بن مروان ابن
ورواه خارجة بن زيد ، عن معاوية ، وغريه من الناس يف زمن معاوية ، مث روي عن عمر بن عبد العزيز  - ٢٤٨٠

 "أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يقض يف القسامة بقود " أنه رجع عن ذلك ، وروي عن مكحول 



القسامة توجب العقل ، : " لقاسم بن عبد الرمحن ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال وروي عن ا - ٢٤٨١
 "وال تشيط الدم ، وكالمها منقطع 

 "القتل بالقسامة جاهلية ، وأنكره أبو قالبة إنكارا شديدا : " وقال عن احلسن البصري ،  - ٢٤٨٢
تل مؤمنا إال خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ ، فتحرير رقبة وما كان ملؤمن أن يق: باب كفارة القتل قال اهللا عز وجل 

مؤمنة ، ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن 
قوم  قوله فإن كان من: كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إىل أهله ، وحترير رقبة مؤمنة قال الشافعي 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد  - ٢٤٨٣يف قوم عدو لكم: عدو لكم يعين 
عن ابن عباس ، يف : بن إسحاق الصغاين ، نا أبو اجلواب ، نا عمار بن رزيق ، نا عطاء بن السائب ، عن أيب حيىي 

كان الرجل يأيت رسول اهللا صلى اهللا : من فتحرير رقبة مؤمنة قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤ: " قوله تعاىل 
عليه وسلم ، فيسلم ، مث يرجع إىل قومه ، فيكون فيهم ، وهم مشركون ، فيصيبه املسلمون خطأ يف سرية ، أو 

: ال غزاة ، فيعتق الرجل رقبة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة ق
ومبعناه رواه عكرمة ، " يكون الرجل معاهدا ، وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، وأعتق الذي أصابه رقبة 

 وعلي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس
وأما احلديث الذي أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا أبو  - ٢٤٨٤

بعث رسول اهللا صلى : " اعيل بن أيب خالد ، عن قيس بن أيب حازم ، عن جرير بن عبد اهللا ، قال معاوية ، عن إمس
اهللا عليه وسلم سرية إىل خثعمفاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه 

يا رسول اهللا ومل : ظهر املشركني ، قالوا إين بريء من كل مسلم مقيم بني أ: وسلم ، فأمر هلم بنصف العقل ، وقال 
ورواه الشافعي ، عن . وروي عن حفص بن غياث ، عن إمساعيل كذلك موصوال " ال تتراءى نارامها : " ؟ قال 

جلأ قوم إىل خثعم ، فلما غشيهم املسلمون استعصموا بالسجود ، : مروان بن معاوية ، عن إمساعيل عن قيس قال 
إن كان هذا يثبت ، فأحسب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، واهللا أعلم ، أعطى من : فعي فذكره مرسال قال الشا

أعطى منهم متطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، واهللا أعلم ، يف دار شرك ليعلمهم أن ال ديات 
فادعى القاتل أنه مل يعرف  فقتل بعض املسلمني بعضا ،: ولو اختلطوا يف القتال : عليهم ، وال قود قال الشافعي 

 املقتول ، فالقول قوله مع ميينه ، وال قود عليه ، وعليه الكفارة ، وتدفع إىل أولياء املقتول ديته
قتل املسلمني أبا حذيفة بن اليمان يوم أحد ، وهم ال يعرفونه ، " وذكر حديث عروة بن الزبري من  - ٢٤٨٥

فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أن : ويف رواية حممود بن لبيد .  فقضى النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه بديته
 "يديه ، فتصدق هبحذيفة على املسلمني 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أبو عتبة ، نا ضمرة بن ربيعة ، عن  - ٢٤٨٦
حدثنا حديثا ، مسعته من رسول : أتينا واثلة بن األسقع ، فقلنا : إبراهيم بن أيب علية ، عن الغريف الديلمي ، قال 

ح وأخربنا أبو علي بن . أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد فقال 
ل ، نا عبد اهللا بن شاذان البغدادي هبا ، نا عبد اهللا بن جعفر نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو النعمان حممد بن الفض

أتى النيب صلى اهللا عليه : املبارك ، عن إبراهيم بن أيب علية ، عن الغريف بن عياش ، عن واثلة بن األسقع قال 
فليعتق رقبة يفدي اهللا بكل عضو منها عضوا منه : " قال . إن صاحبا لنا أوجب : وسلم نفر من بين سليم ، فقالوا 

 قد أوجب النار بالقتل: ورواه احلكم بن موسى ، عن ضمرة ، وقال فيه . رك لفظ حديث ابن املبا" من النار 



وليس يف الفرق بني أن يرث قاتل اخلطأ ، وال يرث قاتل العمد حىت نتبع إال خرب رجل ، : قال الشافعي  - ٢٤٨٧
معارض له ، وإمنا أراد فإنه يرفعه لو كان ثابتا كان احلجة فيه ، ولكنه ال جيوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر ال 

فيمن قتل : " حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
والشافعي " صاحبه عمدا مل يرث من ديته ، وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ومل يرث من ديته 

واملشهور عن عمرو يف . وهذه الرواية مل ينضم إليها ما يؤكدها . ما يؤكدها كاملتوقف يف روايته إذا مل ينضم إليهم 
 ال يرث القاتل شيئامطلقا: هذا احلديث 

 "ليس لقاتل شيء : " كما روينا يف حديث عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ٢٤٨٨
يد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سع - ٢٤٨٩

الدية للعاقلة ، وال : " ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن املسيب ، أن عمر بن اخلطاب ، كان يقول 
أن ورث " ترث املرأة من دية زوجها شيئا حىت أخربه الضحاك بن سفيان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب إليه 

 فرجع إليه عمر: ورواه الشافعي عن سفيان ، وزاد فيه " م الضبايب من دية زوجها امرأة أشي
أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه ، نا حممد بن حيان ، نا إبراهيم بن حممد احلارث ، نا شيبان ، نا حممد  - ٢٤٩٠

رسول اهللا صلى اهللا عليه قال : بن راشد ، نا سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال 
وقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه " إن العقل مرياث بني ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة : " وسلم 
أن عقل املرأة بني عصبتها من كانوا ال يرثون منها شيئا إال ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت ، فعقلها بني : " وسلم 

فإن مل يكن له وارث " ليس لقاتل شيء : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "  ورثتها وهم يقتلون قاتلها
أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، قال " يرثهأقرب الناس إليه ، وال يرث القاتل شيئا 

 وجدت يف كتايب عن شيبان ، فذكره: 
 "أن الدية بني الورثة مرياث على كتاب اهللا تعاىل : " ا ويف حديث املغرية بن شعبة مرفوع - ٢٤٩١

 وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا: باب السحر له حقيقة قال اهللا عز وجل يف السحر 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق ، وأبو العباس أمحد بن حممد  - ٢٤٩٢

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن احلكم ، نا أنس بن : وحممد بن موسى قالوا الشاذياخي ، 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم طب حىت أنه ليخيل إليه أنه قد : عياض ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة ، 

: فقالت عائشة "  قد أفتاين ، فيما استفتيته فيه أشعرت أن اهللا: " صنع الشيء ، وما صنعه ، وأنه دعا ربه ، مث قال 
جاءين رجالن ، فجلس أحدمها عند رأسي ، واآلخر عند رجلي ، فقال أحدمها : " وما ذاك يا رسول اهللا ؟ قال 

يف : فبماذا ؟ قال : لبيد بن األعصم قال : ومن طبه ؟ قال : مطبوب قال : ما وجع الرجل ؟ قال اآلخر : لصاحبه 
وذروان بئر يف بين زريق ، قالت عائشة " هو يف ذروان : فأين هو ؟ قال : ومشاطة وجف طلعة ذكر قال  مشطة ،

واهللا لكأن ماءها نقاعة احلناء ، ولكأن خنلها : " فأتاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث رجع إىل عائشة فقال : 
أما أنافقد شفاين اهللا ، وكرهت أن أثري " خرجته فقال يا رسول اهللا ، هال أ: فقلت له : رءوس الشياطني ، قالت 

 "على الناس منه شرا 
وعن حفصة أنه سحرهتا " أن اقتلوا ، كل ساحر ، وساحرة : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه كتب  - ٢٤٩٣

سحر شركا ، وكذلك وأمر عمر أن يقتل السحار ، واهللا أعلم إن كان ال: جارية هلا ، فقتلها قال الشافعي رمحه اهللا 
 أمر حفصة



وروينا عن عائشة ، أن جارية هلا سحرهتا ، وكانت أعتقتها عن دبر منها ، فأمرت ببيعها واحتج  - ٢٤٩٤
: الشافعي رمحه اهللا يف حقن دم الساحر ما مل يكن بسحره شركا ، أو يقتل بسحره أحدا لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

ال إله إال اهللا ، فقد عصموا مين دماءهم ، وأمواهلم إال : ال إله إال اهللا ، فإذا قالوا  ال أزال أقاتل الناس حىت يقولوا" 
 كتاب قتال أهل البغي"وآمنوا مبا جئت به : " ويف رواية غريه " حبقها ، وحساهبم على اهللا 

 كتاب قتال أهل البغي
 باب األئمة من قريش ، وال يصلح إمامان يف عصر واحد

و عبد اهللا احلافظ ، نا حممد بن صاحل بن هانئ ، نا حممد بن عمر احلرشي ، نا القعنيب ، نا املغرية أخربنا أب - ٢٤٩٥
الناس تبع : " بن عبد الرمحن ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "فرهم لقريش يف هذا الشأن ، مسلمهم تبع ملسلمهم ، وكافرهم تبع لكا
 "األئمة من قريش : " وروينا عن أنس بن مالك ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٤٩٦
إذا بويع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف حديث أيب نضرة ، عن أيب سعيد اخلدري ، قال  - ٢٤٩٧

 "خلليفتني ، فاقتلوا اآلخر منهما 
 "فوا ببيعة األول فاألول : " يب صلى اهللا عليه وسلم ويف حديث أيب هريرة عن الن - ٢٤٩٨
باب "سيفان يف غمد واحد إذا ال يصلحان : منا أمري ، ومنكم أمري : " وقال عمر حني قالت األنصار  - ٢٤٩٩

 السمع والطاعة لإلمام ، ومن ينوب عنه ما مل يأمر مبعصية ، والصرب على أذى يصيبه منه ، وترك اخلروج عليه
أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، نا عبد اهللا جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا  - ٢٥٠٠

مسعت رسول اهللا : أخربتين جديت وامسها أم حصني األمحسية ، قالت : شعبة ، نا حيىي بن حصني األمحسي ، قال 
بكتاب اهللا عز وجل ، فامسعوا له وأطيعوا  إن استعمل عليكم عبد حبشي ، ما قادكم: " صلى اهللا عليه وسلم يقول 

" 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن أيب إسحاق الصغاين ، نا حممد  - ٢٥٠١

: " بن عبد اهللا بن منري ، نا أيب ، نا عبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ، إال أن يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية ، فال مسع وال طاعة 

من رأى من أمريه شيئا يكرهه : " وروينا يف ، حديث ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٥٠٢
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد " ت ميتة جاهلية فليصرب ، فإنه ليس من أحد يفارق اجلماعة قيد شرب فيموت إال ما

بن علي املقرئ ، نا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا حممد بن أيب بكر ، نا محاد بن زيد ، عن 
 مسعت ابن عباس ، يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره: اجلعد أيب عثمان ، نا أبو رجاء ، قال 

 قتال أهل البغي واخلوارج باب ما جاء يف
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي ، نا إمساعيل بن إسحاق  - ٢٥٠٣

القاضي ، نا عارم بن الفضل ، نا محاد بن زيد ، نا عبد اهللا بن املختار ، ورجل ، مساه عن زياد بن عالقة ، عن 
ستكون هنات ، وهنات ، فمن رأيتموه ميشي إىل أمة حممد : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول: عرفجة ، قال 

 "، فيفرق مجاعتهم ، فاقتلوه 
ومن بايع إماما ، فأعطاه صفقة : " وروينا يف حديث عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٥٠٤

 "أحد ينازعه ، فاضربوا عنق اآلخر يده ، ومثرة قلبه ، فليطعه ما استطاع ، وإن جاء 



وأخربنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي ، نا جدي حيىي بن منصور القاضي ، نا أمحد بن سلمة ، نا قتيبة  - ٢٥٠٥
بن سعيد الثقفي ، نا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ، عن أيب 

ا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي اهللا عنه بعده ، وكفر من كفر من مل: هريرة ، قال 
كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أليب بكر رضي اهللا عنهما : العرب قال عمر بن اخلطاب 

ال إله إال اهللا عصم مين ماله ونفسه إال : ل ال إله إال اهللا ، فمن قا: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : " وسلم 
واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة ، فإن الزكاة حق املال ، واهللا لو : فقال أبو بكر " حبقه وحسابه على اهللا 

اهللا فو: منعوين عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن اخلطاب 
ورواه معمر بن راشد يف رواية  - ٢٥٠٦ما هو إال أن رأيت اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال ، فعرفت أنه احلق

حىت تشهدوا أال إله إال اهللا ، وأين : " عمران بن داود القطان ، عنه عن الزهري ، عن أنس ، وزاد يف احلديث 
ناه روي عن احلسن ، عن أيب هريرة ، وعن أيب العنبس سعيد بن ومبع" رسول اهللا ، وتقيموا الصالة ، وتؤتوا الزكاة 
وهو يف احلديث الثابت ، عن ابن عمر ، عن النيب " وتؤتوا الزكاة " كثري ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، وذكروا فيه 

 صلى اهللا عليه وسلم
 باب السرية يف قتال أهل البغي

محد الفقيه بالطابران ، نا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن بن أخربنا أبو احلسن بن حممد بن يعقوب بن أ - ٢٥٠٧
الصواف ، نا أبو يعقوب إسحاق بن احلسن بن ميمون احلريب ، نا أبو غسان ، نا زياد البكائي ، نا مطرف بن 

ىل بعثين علي إ: " طريف ، عن سليمان بن اجلهم أيب اجلهم ، موىل الرباء بن عازب ، عن الرباء بن عازب ، قال 
 "النهر إىل اخلوارج ، فدعوهتم ثالثا قبل أن نقاتلهم 

إذا غشيتم دارا ، فإن : كان يأمر أمراءه حني كان يبعثهم يف الردة " وروينا عن أيب بكر الصديق ، أنه  - ٢٥٠٨
 "مسعتم هبا أذانا للصالة ، فكفوا حىت تسألوهم ماذا نقموا 

 - ٢٥١٠"ال نبتدؤكم بقتال : " ن أنكروا عليه التحكيم وروينا عن علي ، أنه قال للخوارج الذي - ٢٥٠٩
. ادفعوا إلينا قاتله نقتله به " وروي أنه استعمل عليهم عامال ، وهو عبد اهللا بن خباب ، فقتلوه ، فأرسل إليهم أن 

 "فسار إليهم ، فقاتلهم . ال : قالوا . فاستسلموا حنكم عليكم : كلنا قتله قال : قالوا 
مل يسب يوم اجلمل ، وال يوم النهروان ، وأنه حني قتل أهل النهر جال يف " عن علي ، أنه  وروينا - ٢٥١١

 مث رأيتها أخذت بعد: قال الراوي " عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حىت بقيت قدر 
أيب شيبة ، نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا احلسن بن سفيان ، نا أبو بكر بن  - ٢٥١٢

أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة ال يتبع مدبر وال : " حفص بن غياث ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، قال 
يذفف على جريح ، وال يقتل أسري ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سالحه فهو آمن ، ومل يأخذ من متاعهم 

 "شيئا 
ده علي بن احلسني ، عن مروان بن احلكم ، عن علي ، وروي معناه وروي عن جعفر ، عن أبيه ، عن ج - ٢٥١٣

ال : " أن عليا ، أيت بأسري يوم صفني ، فقال : ويف رواية أيب فاختة . ، عن أيب أمامة ، عن علي ، يف حرب صفني 
واحلرب يوم : " قال الشافعي " ال أقتلك صربا إين أخاف اهللا رب العاملني ، فخلى سبيله : تقتلين صربا ، فقال علي 

: " صفني قائمة ، ومعاوية يقاتل جادا يف أيامه كلها منتصفا ، أو مستعليا ، وعلي يقول ألسري من أصحاب معاوية 
وقوله منتصفا ، أو مستعليا " ال أقتلك صربا إين أخاف اهللا رب العاملني ، وأنت تأمر بقتل مثله يريد بعض العراقيني 



 حلرب ، ويعلوه أخرىأي يساويه مرة يف الغلبة يف ا
أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، نا أبو الفضل بن مخريويه ، نا أمحد بن جندة ، نا  - ٢٥١٤

أن الفتنة األوىل ، ثارت ، ويف أصحاب النيب صلى : " احلسن بن الربيع ، نا ابن املبارك ، عن معمر ، عن الزهري 
فرأوا أن يهدم أمر الفتنة ال يقام فيها حد على أحد يف فرج استحله بتأويل القرآن ،  اهللا عليه وسلم ممن شهد بدرا

: قال الشيخ " وال قصاص دم استحله بتأويل القرآن ، وال مال استحله بتأويل القرآن ، إال أن يوجد شيء بعينه 
أقصصت منه ، وأغرمته املال ، : ي وأما الرجل يأول ، فيقتل ، أو يتلف ماال ، أو مجاعة غري ممتنعة فقدقال الشافع

علي بن أيب طالب ويل قتال املتأولني ، فلم يقصص من دم ، وال : واحتج بظواهر من الكتاب ، والسنة ، مث قال 
إن قتلتم ، فال متثلوا ، ولو مل تكن له : مال أصيب يف التأويل ، وقتل ابن ملجم متأوال أمر حببسه ، وقال لولده 

ما أصاب أهل الردة : قتلوه ، فإنه متأول ، وأما أهل الردة إذا قاتلهم املسلمون قال الشافعي ال ت: القود لقال 
املسلمني فاحلكم عليهم كاحلكم على املسلمني ال خيتلف يف العقل والقود ، وضمان ما يصيبون واحتج بأيب بكر 

وإذا ضمنوا الدية يف قتل غري متعمد : "  تدون قتالنا ، وال ندي قتالكم قال الشافعي: حني قال لقوم جاءوه تائبني 
ال يقتص منهم ، وال يتبعوا بشيء : وقد قيل " وقال يف موضع آخر " من كان عليهم القصاص يف قتلهم متعمدين 

: زاد فيه غريه . ال نأخذ لقتالنا دية : إال أخذ ما كان قائما يف أيديهم ، ومن قال هذا احتج بقول عمر بن اخلطاب 
وقد ارتد طليحة ، فقتل ثابت بن أقرم ، وعكاشة بن : " وا على أمر اهللا ، فال ديات هلم قال الشافعي قتالنا قتل

حمصن ، مث أسلم ، فلم يقد بواحد منهما ، ومل يؤخذ منه عقل ، وأما احلريب إذا قتل مسلما ، مث أسلم مل يكن عليه 
وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، لعمرو بن العاص  قود ، قتل وحشي محزة رضي اهللا عنه مث أسلم ، فلم يقد منه ،

 كتاب املرتد"أما علمت يا عمرو أن اإلسالم يهدم ما كان قبله : " 

 كتاب املرتد
 باب قتل من ارتد عن اإلسالم رجال كان أو امرأة

ا أبو بدر شجاع بن أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا حممد بن عبيد اهللا بن يزيد ، ن - ٢٥١٥
قال رسول : قال عبد اهللا بن مسعود : الوليد ، نا سليمان بن مهران ، عن عبد اهللا بن مرة ، عن مسروق ، قال 

: ال حيل دم رجل مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأين رسول اهللا إال أحد ثالثة نفر : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "، والتارك لدينه املفارق للجماعة النفس بالنفس ، والثيب الزاين 

ال حيل دم امرئ مسلم إال : " وروينا يف حديث عثمان بن عفان ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٥١٦
أخربناه أبو علي الروذباري " رجل كفر بعد إسالمه ، أو زىن بعد إحصانه ، أو قتل نفسا بغري نفس : بإحدى ثالث 

أبو إمساعيل حممد بن إمساعيل ، نا حممد بن عيسى الطباع ، نا محاد بن زيد ، عن حيىي بن ، نا إمساعيل الصفار ، نا 
وأخربنا  - ٢٥١٧سعيد ، حدثين أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة ، عن عثمان ، فذكره

ليمان ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، أبو عبد اهللا احلافظ ، وآخرون نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن س
لو كنت : ملا بلغ ابن عباس أن عليا ، حرق املرتدين ، أو الزنادقة قال : عن أيوب بن أيب متيمة ، عن عكرمة ، قال 

، ومل أحرقهم لقول " من بدل دينه فاقتلوه : " أنا مل أحرقهم ، ولقتلتهم لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "ال ينبغي ألحد أن يعذب بعذاب اهللا : " صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا 
ويف حديث عثمان الشحام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن أم ولد لرجل سبت رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٥١٨

 "أن دمها هدر " عليه وسلم ، فقتلها ، فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 



أم مروان ارتدت عن : جمهولة ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر ، أن امرأة ، يقال هلا وروينا بأسانيد ،  - ٢٥١٩
فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أن يعرض عليها اإلسالم ، فإن رجعت ، وإال قتلت ، فعرضوا عليها " اإلسالم ، 

 "، فأبت ، فقتلت 
صم ، نا حبر بن نصر ، نا عبد اهللا بن وهب ، حدثين وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو العباس األ - ٢٥٢٠

أن امرأة يقال هلا أم قرفة كفرت بعد إسالمها ، فاستتاهبا أبو " الليث بن سعد ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، 
وقال يل مالك : قال ابن وهب . وذاك الذي مسعنا ، وهو رأيي : قال الليث " بكر الصديق ، فلم تتب ، فقتلها 

ورواه أيضا يزيد بن أيب مالك الشامي ، عن أيب بكر مرسال ورويناه عن الزهري ، : قال الشيخ . مثل ذلك 
 والنخعي
املرأة ترتد عن اإلسالم ، حتبس " وأما حديث عاصم بن أيب النجود ، عن أيب رزين ، عن ابن عباس ، يف  - ٢٥٢١

أما من ثقة فال : " سألت عنه سفيان الثوري ، فقال : قال فقد روينا عن عبد الرمحن بن مهدي ، أنه " ، وال تقتل 
 وروي فيه ، عن خالس ، عن علي ، ورواية خالس ، عن علي ، ضعيفة عند أهل العلم باحلديث"

كل مرتد عن اإلسالم ، مقتول إذا مل يرجع : " وروي مقابلته عن أيب جعفر ، عن أبيه ، عن علي ، قال  - ٢٥٢٢
 ورواية حفص بن سليمان ، وهو متروك" أن امرأة ارتدت فلم يقتلها : " ذي روي فيه مرفوعا ذكرا ، أو أنثى ، وال

قدم على عمر بن : وأما استتابة املرتد ثالثا فقد روينا عن حممد بن عبد اهللا بن عبد القارئ ، أنه قال  - ٢٥٢٣
هل كان فيكم من مغربة خرب : " قال اخلطاب رضي اهللا عنه رجل من قبل أيب موسى ، فسأله عن الناس فأخربه ، مث 

هال حبستموه : قربناه ، فضربنا عنقه قال عمر : فما فعلتم به ؟ قال : نعم ، رجل كفر بعد إسالمه قال : ؟ فقال 
ثالثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر اهللا ، اللهم إين مل أحضر ، ومل آمر ، ومل 

أخربنا أبو زكريا نا أبو العباس األصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن عبد الرمحن بن " لغين أرض إذ ب
ثبت عن النيب : حممد بن عبد القارئ ، عن أبيه فذكره وكان الشافعي يقول هبذا يف القدمي ، مث قال يف القول اآلخر 

ومل يأمر فيه بأناة مؤقتة تتبع ، ومل يثبت حديث " بعد إميان  كفر: حيل الدم بثالث : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
 عمر النقطاعه ، مث محله على االستحباب فإنه مل جيعل على من قتله قبل ثالث شيئا

ما هذا : ويف احلديث الثابت عن معاذ بن جبل ، أنه قدم على أيب موسى ، فإذا عنده رجل موثق ، فقال  - ٢٥٢٤
ال أجلس حىت يقتل قضاء اهللا : ديا ، فأسلم ، مث راجع دينه دين السوء فتهود ، فقال هذا كان يهو: " ؟ قال 

 "فأمر به فقتل : ثالثا قال : ورسوله ، قاهلا 
 "وروينا عن أيب بكر ، وعثمان ، وعلي ، يف استتابة املرتد ، وقتله من غري أناة موقتة  - ٢٥٢٥

غريه احتج الشافعي رضي اهللا عنه بذلك يف سورة املنافقني ، وقوله  باب ما حيرم به الدم من اإلسالم زنديقا كان أو
شهدت من نفاق : اختذوا أمياهنم جنة يعين واهللا أعلم من القتل مع ما كان يعلم من نفاقهم حىت قال أسامة بن زيد : 

ته من رجاء املغفرة ملن عبد اهللا بن أيب ثالث جمالس وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الصالة عليهم ملا يف صال
صلى عليه ، وقضى اهللا أال يغفر ملقيم على شرك ، فلم مينع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من الصالة عليهم 

 .مسلما ، ومل يقتل منهم أحدا 
نا إمساعيل بن حممد : أخربنا أبو احلسني بن بشران ، وأبو حممد بن عبد اهللا بن حيىي السكري قاال  - ٢٥٢٦
فار ، نا أمحد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد اهللا بن الص

يا رسول اهللا ، أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من املشركني : قلت : عدي بن اخليار ، عن املقداد بن األسود ، قال 



: قال " بل دعه : "  اهللا ، أأضربه ، أو أدعه ؟ قال ال إله إال: " بضربتني ، فقطع يدي ، فلما علوته بالسيف قال 
قال " إن ضربته بعد أن قاهلا ، فهو مثلك قبل أن تقتله وأنت مثله قبل أن يقوهلا : " قد قطع يدي قال : قلت 

افعي وقد روينا عن الش. يعين واهللا أعلم وأنت مثله قبل أن يقوهلا يف إباحة الدم ال أنه يصري مشركا بقتله : الشيخ 
ويف معىن هذا احلديث أسامة بن زيد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه من الزيادة قال . أنه قال ذلك يف معناه 

أفالشققت عن قلبه حىت تعلم قاهلا من أجل ذلك أم : " يا رسول اهللا إمنا قاهلا خمافة السالح والقتل قال : فقلت : 
 امةال ؟ من لك بال إله إال اهللا يوم القي

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد  - ٢٥٢٧
بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار 

ى اهللا عليه وسلم بينا هو جالس مع أصحابه جاءه رجل ، فاستأذنه يف أن ، أن عبد اهللا بن عدي ، حدثه أن النيب صل
أليس يشهد أن : " فأذن له ، فساره يف قتل رجل من املنافقني ، فجهر النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : يساره قال 

: " قال . ن ال صالة له بلى ، ولك: قال " أليس يصلي ؟ : " قال . بلى ، وال شهادة له : قال " ال إله إال اهللا ؟ 
 "ويف هذا داللة على قتل من ترك الصالة بغري عذر " أولئك الذين هنيت عنهم 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا سعدان بن نصر ، نا علي بن عاصم ،  - ٢٥٢٨
رجل من األنصار ، فلحق باملشركني ، فأنزل اهللا ارتد : عن داود بن أيب هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 

فكتب هبا : إال الذين تابوا قال : عز وجل كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم وشهدوا أن الرسول حق إىل قوله 
واهللا ما كذبين قومي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال كذب رسول : " قومه إليه ، فلما قرئت عليه قال 

فرجع تائبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبل :  صلى اهللا عليه وسلم على اهللا ، واهللا أصدق الثالثة قال اهللا
 "وأخبار يف معىن هذا كثرية . ذلك منه ، وخلى سبيله 

استتاب نبهان أربع " وروينا عن عبيد اهللا بن عبيد بن عمري ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،  - ٢٥٢٩
أما الزنادقة ، فيعرضون على اإلسالم ، فإن : " وروينا عن علي ، أنه قال  - ٢٥٣٠"مرات ، وكان نبهان ارتد 

 "أسلموا ، وإال قتلوا 
 باب املكره على الردة

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ،  - ٢٥٣١
بن صاحل ، عن معاوية بن صاحل ، عن ابن أيب طلحة ، عن ابن عباس ، يف قوله عز وجل إال من أكره  نا عبد اهللا

أخرب اهللا سبحانه أنه من كفر بعد إميانه ، فعليه غضب من اهللا ، وله عذاب عظيم ، : " وقلبه مطمئن باإلميان قال 
ك من عدوه ، فال حرج عليه ، إن اهللا سبحانه إمنا فأما من أكره ، فتكلم بلسانه ، وخالفه قلبه باإلميان لينجو بذل

 "يأخذ العباد مبا عقدت عليه قلوهبم 
: فالتقاة : قال " إال أن تتقوا منهم تقاة " وروينا عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، يف قوله  - ٢٥٣٢

 إمث التكلم باللسان ، والقلب مطمئن باألميان ، وال يبسط يده ، فيقتل ، وال إىل
ما تركت حىت نلت منك ، : وروينا يف حديث عمار بن ياسر أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٥٣٣

باب ما ورد يف "إن عادوا ، فعد : " مطمئن باإلميان ، قال : قال " كيف جتد قلبك ؟ : " وذكرت آهلتهم خبري قال 
 ختميس مال املرتد إذا قتل أو مات على الردة

خربنا أبو علي بن شاذان ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو حممد عبد اهللا بن وضاح أ - ٢٥٣٤



أن رسول اهللا صلى اهللا : ، نا عبد اهللا بن إدريس األودي ، عن خالد بن أيب كرمية ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، 
 "له ، ومخس ماله بعث أباه إىل رجل عرس بامرأة أبيه ، فقت" عليه وسلم ، 

، " رجل نكح امرأة أبيه " ورواه أيضا يزيد بن الرباء ، عن الرباء ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف  - ٢٥٣٥
 " ال يرث املسلم الكافر : " وقد مضى حديث أسامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 كتاب احلدود

 كتاب احلدود
احلبس واألذى ، مث نسخ اهللا احلبس واألذى : كان أول عقوبة الزانيني يف الدنيا : رمحه اهللا باب الزنا قال الشافعي 

قد روينا هذا ، عن عبد اهللا بن : الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قال الشيخ : يف كتابه ، فقال 
 احلدود: قال  عباس ، مث عن جماهد ، زاد جماهد يف قوله أو جيعل اهللا هلن سبيال

أخربنا علي بن محشاذ ، نا احلارث بن أيب أسامة ، : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو طاهر الفقيه ، قاال  - ٢٥٣٦
نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد يعين ابن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي ، 

بيا بدريا أحد نقباء األنصار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا نزل عليه عن عبادة بن الصامت ، وكان عق
خذوا عين ، : " الوحي كرب لذلك ، وتربد له وجهه ، فأنزل عليه ذات يوم ، فلقي ذلك ، فلما أن سري عنه قال 

م باحلجارة ، والبكر جلد مائة ، جلد مائة ، مث رج: قد جعل اهللا هلن سبيال ، الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب 
أول ما " خذوا عين ، فقد جعل اهللا هلن سبيال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال الشافعي " مث نفي سنة 

أنزل فنسخ به احلبس ، واألذى عن الزانيني ، فلما رجم النيب صلى اهللا عليه وسلم ماعزا ومل جيلده ، وأمر أنيسا أن 
 "أة اآلخر ، فإن اعترفترمجها ، دل على نسخ اجللد عن الزانيني احلرين الثيبني ، وثبت الرجم عليهما يغدو على امر

أما حديث ماعز فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا جعفر بن حممد الصائغ  - ٢٥٣٧
بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، نا إمساعيل ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا . ، والعباس بن حممد الدوري ، 

نا حيىي بن يعلى بن احلارث احملاريب ، نا أيب ، نا غيالن بن : بن حممد الصفار ، نا عباس بن عبد اهللا الترقفي ، قالوا 
ى اهللا عليه جاء ماعز بن مالك إىل النيب صل: جامع ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، قال 

فرجع غري بعيد ، مث : قال " وحيك ارجع ، فاستغفر اهللا ، وتب إليه : " يا رسول اهللا طهرين ، فقال : وسلم ، فقال 
وحيك ارجع ، فاستغفر اهللا ، وتب : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يا رسول اهللا طهرين : جاءه ، فقال 

يا رسول اهللا طهرين ، فقال رسول اهللا ، مثل ذلك حىت إذا كانت الرابعة : قال فرجع غري بعيد ، مث جاء ، ف" إليه 
" أبه جنون : " من الزنا ، فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم : ؟ فقال " مم أطهرك " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نه ريح مخر ، فقال النيب صلى أشرب مخرا ؟ فقام رجل ، فاستنهكه ، فلم جيد م: " فأخرب أنه ليس به جنون ، فقال 

نعم ، فأمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فرجم ، فكان الناس فيه فرقتني : قال " أثيب أنت ؟ : " اهللا عليه وسلم 
ما توبة أفضل من توبة ماعز : لقد هلك ماعز على أسوأ عمله ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : تقول فرقة 

فلبثوا بذلك : قال . اقتلين باحلجارة :  صلى اهللا عليه وسلم ، فوضع يده يف يده ، فقال أن جاء إىل رسول اهللا
استغفروا ملاعز بن : يومني ، أو ثالثة ، مث جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وهم جلوس ، فسلم ، مث جلس ، مث قال 

لقد تاب توبة لو قسمت بني أمة : " ه وسلم أيغفر اهللا ملاعز بن مالك فقال النيب صلى اهللا علي: فقالوا " مالك 
وحيك ارجعي ، واستغفري : " يا رسول اهللا طهرين ، فقال : مث جاءته امرأة من غامد من األزد ، فقالت " لوسعتها 



إهنا حبلى : قالت " وما ذلك : " لعلك تريد أن تردين كما رددت ماعز بن مالك قال : ، قالت " اهللا ، وتويب إليه 
فكفلها رجل : قال " إذا ال نرمجك حىت تضعي ما يف بطنك : " قال . نعم : قالت " أثيب أنت ؟ : " ا قال من الزن

إذا ال نرمجها ، : " قد وضعت الغامدية ، فقال : من األنصار حىت وضعت ، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
 "إيل رضاعه يا رسول اهللا ، فرمجها : ، فقال فقام رجل من األنصار " وندع ولدها صغريا ليس له من يرضعه 

أن النيب صلى اهللا عليه " وروينا يف حديث محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، عن جابر بن مسرة ،  - ٢٥٣٨
 "وسلم رجم ماعزا ، ومل يذكر جلدا 

د على نفسه أنه وروينا يف حديث أيب هريرة أن األسلمي ، جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فشه - ٢٥٣٩
: " قال . نعم : قال " أنكتها ؟ : " أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه ، فأقبل يف اخلامسة ، فقال 

قال " كما يغيب املرود يف املكحلة ، والرشا يف البئر ؟ : " قال " نعم : قال " حىت غاب ذلك منك يف ذلك منها ؟ 
فما : " قال . نعم ، أتيت منها حراما ما يأيت الرجل من امرأته حالال : قال " ؟  هل تدري ما الزنا: " قال . نعم : 

أريد أن تطهرين ، فأمر به ، فرجم أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا : قال " تريد هبذا القول ؟ 
الزبري ، أن عبد الرمحن بن الصامت ابن أبو داود ، نا احلسن بن علي ، نا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، أخربين أبو 

 جاء األسلمي ، فذكره: عم أيب هريرة ، أخربه أنه ، مسع أبا هريرة ، يقول 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد  - ٢٥٤٠

أن رجال من أسلم : لزهري ، عن أيب سلمة ، عن جابر بن عبد اهللا ، بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن ا
جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاعترف بالزنا ، فأعرض عنه ، مث اعترف ، فأعرض عنه حىت شهد على نفسه 

. نعم : قال " أحصنت ؟ : " قال . ال : قال " أبك جنون ؟ : " أربع مرات ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فأمر به النبيصلى اهللا عليه وسلم فرجم باملصلى ، فلما ألزقته احلجارة ، فر فأدرك فرجم حىت مات ، فقال له رسول 

ورواه البخاري عن حممود بن " هذا هو الصحيح مل يصل عليه . اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريا ، ومل يصل عليه 
، وهو خطأ إلمجاع أصحاب عبد الرزاق على خالفه ، وإمنا صلى فصلى عليه : غيالن ، عن عبد الرزاق قال فيه 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اجلهنية ، وهو فيها
أخربنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا هشام ، عن حيىي  - ٢٥٤١

أن امرأة ، من جهينة أتت النيب صلى : هلب ، عن عمران بن حصني ، بن أيب كثري ، أن أبا قالبة ، حدثه عن أيب امل
اهللا عليه وسلم ، وهي حبلى من الزنا ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليها أن حيسن إليها ، فإذا وضعت 

هبا ، فرمجت ، مث  محلها ، فائتين هبا ففعل ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا ، فشكت عليها ثياهبا ، مث أمر
لقد تابت توبة لو قسمت بني أهل : " يا رسول اهللا ، أتصلي عليها ، وقد زنت ؟ فقال : صلى عليها ، فقال له عمر 

بني سبعني من أهل : " وقال غريه ، عن هشام " املدينة لوسعتهم ، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها 
 اب شيخيوكأنه سقط من كتايب ، أو كت" املدينة 
واهللا ما حفرنا له وال : " وأما حفري املرجوم فقد روينا عن أيب سعيد اخلدري ، أنه قال يف ماعز بن مالك  - ٢٥٤٢
 "أوثقناه 
فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم : " وروينا عن بشري بن مهاجر ، عن عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه ، قال  - ٢٥٤٣

وقال يف الغامدية ، مث أمر هبا ، فحفر هلا حفرة ، فجعلت فيها إىل صدرها " صدره  فحفر له حفرة ، فجعل فيها إىل
ويف رواية  - ٢٥٤٤، وكذلك يف حديث أيب بكرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم امرأة فحفر هلا إىل الثندوة



ه ، فحفرنا له حىت أمكنا ، فأمر به ، فرجم ، فخرجنا ب: " اللجالج يف قصة الشاب احملصن الذي اعترف بالزنا قال 
 "مث رميناه باحلجارة حىت هدأ 

ويف حديث أيب هريرة يف قصة ماعز ، فلما وجد مس احلجارة فر يشتد ، فمر رجل معه حلي بعري ،  - ٢٥٤٥
 "أفال تركتموه : " فضربه فقتله ، فذكر فراره للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

: يف ماعز ملا ذهب : هزال ، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ويف رواية يزيد بن نعيم بن - ٢٥٤٦
يا هزال لو كنت : " " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " " أال تركتموه ، فلعله يتوب ، فيتوب اهللا عليه " " 

بن عبيد ، نا حممد بن غالب  أخربنا أبو احلسن بن عبدان ، نا أمحد" " سترته عليه بثوبك لكان خريا لك مما صنعت 
، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن يزيد بن نعيم بن هزال األسلمي ، فذكره وأما حديث أنيس 

 األسلمي
نا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطان ، نا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه ، نا  - ٢٥٤٧

قعنب ، وابن بكري ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن  يعقوب بن سفيان ، نا ابن
أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : أيب هريرة ، وزيد بن خالد اجلهين ، أهنما أخرباه 

أجل يا رسول اهللا ، اقض بيننا : ا يا رسول اهللا ، اقض بيننا بكتاب اهللا ، وقال اآلخر ، وكان أفقههم: أحدمها 
إن ابين كان عسيفا على هذا فزىن بامرأته ، فأخربين أن : قال " تكلم : " قال . بكتاب اهللا ، ائذن يل أن أتكلم 

على ابين الرجم ، فافتديت منه مبائة شاة ، وجارية يل ، مث إين سألت أهل العلم ، فأخربوين أن على ابين جلد مائة ، 
أما والذي نفسي بيده ألقضني : " م ، وإمنا الرجم على امرأته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتغريب عا

وجلد ابنه مائة ، وغربه عاما ، وأمر أنيسا األسلمي أن يأيت " أما غنمك وجاريتك ، فرد إليك : بينكما بكتاب اهللا 
أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، امرأة اآلخر ، فإن اعترفت رمجها ، فاعترفت ،فرمجها وأخربنا 
 نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك فذكره بإسناده

أخربنا أبو زكريا بن إبراهيم ، نا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ على  - ٢٥٤٨
س األصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن حيىي بن سعيد ، عن مالك ، ونا حيىي بن إبراهيم ، نا أبو العبا
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا ، عنه أتاه رجل وهو بالشام ، ويف رواية : سليمان بن يسار ، عن أيب واقد الليثي ، 

اقد الليثي إىل فبعث عمر بن اخلطاب أبا و" القعنيب رجل من أهل الشام ، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجال ، 
امرأته يسأهلا عن ذلك ، فأتاها ، وعندها نسوة حوهلا ، فذكر هلا الذي قال زوجها لعمر بن اخلطاب ، وأخربها أهنا 
ال تؤخذ بقوله ، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع ، وثبتت على االعتراف ، فأمر هبا عمر بن اخلطاب 

 "لى االعتراف ومتت ع: فرمجت ويف رواية القعنيب 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين  - ٢٥٤٩

قد : " قال عمر : ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال 
ما جند الرجم يف كتاب اهللا عز وجل ، فيضلوا بترك فريضة أنزهلا : القائل خشيت أنيطول بالناس زمان حىت يقول 

فقد قرأناها " اهللا عز وجل ، أال وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل ، وقامت البينة ، أو كان احلمل ، أو االعتراف 
 ، وقد رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ورمجنا بعده

أن رجال ، زنا بامرأة ، فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ، مث علم " جابر ،  وروي عن أيب الزبري ، عن - ٢٥٥٠
 "بإحصانه ، فرجم 



باب ما يستدل به على شرائط اإلحصان قد مضى يف احلديث الثابت ، عن عبد اهللا بن مسعود ، عن النيب صلى اهللا 
 ، ويف حديث العسيف الذي فذكر منهم الثيب الزاين" ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث : " عليه وسلم 

 .مضى داللة على أن الثيب من شرائط اإلحصان 
فيمن تزوج امرأة ، ومل يدخل هبا مث زىن ، " وروينا عن علي ، مث عن ابن املسيب ، وفقهاء املدينة ،  - ٢٥٥١

 "السنة فيه أن جيلد ، وال يرجم 
األمة ، حتصن احلر ، وأما اإلسالم ، فليس "  وقد روينا عن ابن عتبة ، عن من ، أدرك من الصحابة أن - ٢٥٥٢

 "بشرط يف وجوب الرجم على الزاين 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو نضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا القعنيب ، فيما قرأ على  - ٢٥٥٣

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكروا  إن اليهود جاءوا إىل رسول: مالك ، عن نافع ، عن عبد اهللا بن عمر ، أنه قال 
" ما جتدون يف التوراة من شأنالرجم ؟ : " له أن رجال منهم وامرأة زنيا ، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كذبتم إن فيها آية الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها فوضع : قال عبد اهللا بن سالم . نفضحهم ، وجيلدون : قالوا 
ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا : ه على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها ، وما بعدها ، فقال له عبد اهللا بن سالم أحدهم يد

صدق يا حممد فيها آية الرجم ، فأمر هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فرمجا قال : فيها آية الرجم ، فقالوا 
يعين يكب ، : كذا يف هذه الرواية حيين ، والصواب جينأ . رة فرأيت الرجل حيين على املرأة يقيها احلجا: عبد اهللا 
 واهللا أعلم
ولكنه كثر يف أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا : ويف حديث الرباء بن عازب يف هذه القصة حني صدقوه قالوا  - ٢٥٥٤

قال رسول اهللا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه احلد ، فجعلنا التحميم واجللد مكان الرجم ، ف
 فأمر به ، فرجم" اللهم إين أول من أحيا أمرا إذ أماتوه : " صلى اهللا عليه وسلم 

ويف حديث ابن شهاب أنه مسع رجال ، من مزينة حيدث ابن املسيب ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى  - ٢٥٥٥
ويف رواية عبد اهللا بن احلارث " صن جاءه رجل من اليهود يف صاحب هلم قد زنا بعد ما أح" اهللا عليه وسلم ، أنه 

 "أن اليهود أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا ، وقد أحصنا " بن جزء 
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ويف حديث إمساعيل بن إبراهيم الشيباين ، عن ابن عباس ، قال  - ٢٥٥٦

 "نا ، بيهودي ويهودية قد زنيا ، وقد أحص
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم يهوديني زنيا ، " ويف حديث عبيد اهللا عن نافع ، عن ابن عمر ،  - ٢٥٥٧

 "وكانا حمصنني 
وفيما أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ ، إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا السراج ، نا أبو متام ، نا علي بن  - ٢٥٥٨

من أشرك باهللا ، فليس مبحصن : " ويف هذا داللة على أن الذي روي عنه من قوله  .مسهر ، عن عبيد اهللا ، فذكره 
وقد رواه إسحاق احلنظلي ، عن عبد العزيز بن حممد ،  - ٢٥٥٩"مل يرد به اإلحصان الذي هو شرط يف الرجم 

رجع عنه ، : وقيل  ووهم فيه ،" من أشرك باهللا فليس مبحصن : " عن عبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا 
 ورواه عفيف بن سامل من وجه آخر مرفوعا ووهم فيه ، الصواب موقوف قاله الدارقطين ، وغريه

وروى أبو بكر بن أيب مرمي ، عن علي بن أيب طلحة ، عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن يتزوج ، يهودية  - ٢٥٦٠
وأبو بكر بن أيب " إهنا ال حتصنك : " ه عنها ، وقال ، أو نصرانية ، فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنها

 ورواه بقية ، عن أيب سبأ ، عن ابن أيب طلحة ، وهو أيضا منقطع. مرمي ضعيف ، وعلي بن أيب طلحة مل يدرك كعبا 



باب جلد البكر ، ونفيه قد روينا يف حديث عبادة بن الصامت ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف حديث 
 .العسيف 
حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي إمالء ، نا عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي ، نا حممد بن  - ٢٥٦١

حيىي الذهلي ، نا عبد الرمحن بن مهدي ، نا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمر فيمن زنا ، ومل حيصن جبلد مائة  مسعت: " عبد اهللا ، عن زيد بن خالد اجلهين ، قال 

 "، وتغريب عام 
ورواه عقيل ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢٥٦٢

 "ينفى عاما من املدينة مع إقامة احلد عليه " فيمن زنا ومل حيصن : وسلم ، أنه قال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا " وكان عمر ينفي من املدينة إىل البصرة ، وإىل خيرب : " قال ابن شهاب  - ٢٥٦٣

أبو بكر بن إسحاق ، نا أمحد بن إبراهيم بن ملحان ، نا حيىي بن بكري ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، 
 فذكره
سن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو احل - ٢٥٦٤

أن أبا بكر الصديق أتى برجل قد وقع على جارية : " على مالك ، عن نافع ، عن صفية بنت أيب عبيد ، أهنا أخربته 
" ىل فدك بكر ، فأحبلها ، مث اعترف على نفسه أنه زىن ، ومل يكن أحصن ، فأمر به أبو بكر ، فجلد احلد ، مث نفي إ

 ورواه شعيب بن أيب محزة ، عن نافع أنه جلده ، ونفاه عاما
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا إبراهيم بن أيب طالب ، نا أبو كريب ، نا عبد اهللا  - ٢٥٦٥

وسلم ، ضرب وغرب ، أن النيب صلى اهللا عليه : " بن إدريس ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر 
 "وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب 

من الكوفة إىل البصرة ، : وروينا عن الشعيب ، أن عليا ، جلد ونفى من البصرة إىل الكوفة ، أو قال  - ٢٥٦٦
 نيوأما نفي املخنث" . البكران جيلدان وينفيان ، والثيبان يرمجان : " وعن مسروق عن أيب بن كعب أنه قال 

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا يونس بن بكري  - ٢٥٦٧
كان عندي خمنث ، فقال لعبد : ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة ، عن أم سلمة ، قالت 

دلك على ابنة غيالن ، فإهنا تقبل بأربع ، وتدبر بثمان ، فسمع إن فتح اهللا عليكم غدا الطائف ، فإين أ: اهللا أخي 
ورواه موسى بن عبد الرمحن بن عياش " ال يدخلن هؤالء عليكم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوله ، فقال 

" لن املدينة ال يدخ: " مانع وزاد فيه قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ، حني قفل : بن أيب ربيعة مرسال ، ومساه قال 
 هدم وهيتا: ونفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحبيه معه : قال 

وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا  - ٢٥٦٨
أخرجوا املخنثني : " وسلم قال معمر ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه 

وأخربنا معمر : قال . فأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمنثا ، وأخرج عمر رضي اهللا عنه خمنثا " من بيوتكم 
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجل من املخنثني ، فأخرج من املدينة ، وأمر : ، عن أيوب ، عن عكرمة قال 

 فأخرج أيضا أبو بكر برجل منهم ،
وروينا عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت مبخنث قد خضب يديه ورجليه ، فأمر به ، فنفي  - ٢٥٦٩

 "إين هنيت عن قتل املصلني : " يا رسول اهللا أال نقتله قال : إىل النقيع ، قالوا 



 باب الضرير يف خلقته يصيب حدا
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد اهللا بن وهب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ،  - ٢٥٧٠

أتت امرأة النيب : " حدثين حيىي بن سعيد ، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف ،قال : ، نا سليمان بن بالل ، قال 
، وهو ضرير مقعد ،  إن فالنا أحبلها ، فأرسل إليه ، فأتى به حيمل: صلى اهللا عليه وسلم ، وهي حبلى ، فقالت 

فاعترف على نفسه ، فضربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأثكول فيها مائة مشروخ احلد ضربة واحدة ، وكان 
ورواه املغرية بن عبد الرمحن ، عن أيب . ورواه يعقوب األشج ، عن أيب أمامة ، عن سعيد بن سعد بن عبادة " بكرا 

رواه الزهري ، عن أيب أمامة عن أبيه ، ورواه الزهري عن أيب أمامة أنه أخربه و. الزناد ، عن أيب أمامة عن أبيه 
 بعض أصحاب رسول اهللا من األنصار
 باب احلد يف اللواط ، وإتيان البهائم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا عبد اهللا بن وهب  - ٢٥٧١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ان بن بالل ، عن عمرو ، موىل املطلب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ، عن سليم
 "من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل ، واملفعول به : " وسلم قال 
 "رجم لوطيا " وروينا عن علي ، أنه  - ٢٥٧٢
 "يرجم : يوجد على اللوطية قال "  البكر وعن سعيد بن جبري ، وجماهد ، عن ابن عباس ، يف - ٢٥٧٣
ينظر أعلى بناء يف القرية ، فريمى به منكسا " يف حد اللوطي : وعن أيب نضرة ، عن ابن عباس ، أنه قال  - ٢٥٧٤

 "حتريقه بالنار " وروينا عن أيب بكر ، وعلي ، يف  - ٢٥٧٥"، مث يتبع احلجارة 
وروينا ذلك أيضا عن عطاء ، وابن " هو مبنزلة الزاين : " ا قاال وروينا عن احلسن ، والنخعي ، أهنم - ٢٥٧٦
 املسيب
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد الصفار ، نا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، نا  - ٢٥٧٧

قال : اس ، قال إبراهيم بن محزة ، نا عبد العزيز بن حممد ، عن عمرو بن أيب عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عب
، فقيل البن عباس " من وجدمتوه وقع على هبيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة معه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما مسعت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول اهللا صلى : ما شأن البهيمة ؟ قال : 
 مها ، أو ينتفع هبا بعد ذلك العملاهللا عليه وسلم كره أن يؤكل من حل

 باب من وقع على ذات حمرم
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق ، نا معلى بن منصور ،  - ٢٥٧٨

بن عبد اهللا ، نا ح وأخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، نا خالد . نا خالد ، 
بينما أنا أطوف على إبل يل ضلت إذ أقبل ركب أو : " مطرف ، عن أيب اجلهم ، عن الرباء بن عازب ، قال 

فوارس معهم لواء ، فجعل األعراب يطيفون يب ملنزليت من النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أتوا قبة ، فاستخرجوا منها 
 "ا أنه أعرس بامرأة أبيه رجال ، فضربوا عنقه ، فسألت عنه ، فذكرو

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي ، نا يعقوب بن سفيان  - ٢٥٧٩
الفارسي ، نا سعيد بن أيب مرمي ، نا إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة ، حدثين داود بن احلصني ، عن عكرمة ، عن 

 "من وقع على ذات حمرم فاقتلوه " هللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول ا: ابن عباس ، قال 
أحاديث مل يثبت منها " فيمن أتى جارية امرأته " وروي عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، وقد روي  - ٢٥٨٠



 شيء ، منها
قال " إن كانت أحلتها له جيلد مائة ، وإن مل تكن أحلتها له رجم " حديث النعمان بن بشري مرفوعا  - ٢٥٨١

 أنا أتقي هذا احلديث: البخاري 
إن كانت طاوعته فهي له ، وعليه مثلها ، وإن كان استكرهها ، فهي : " ومنها حديث سلمة بن احملبق  - ٢٥٨٢

وروي فيه عن ابن . مسع سلمة بن احملبق ، ويف حديثه نظر : قبيصة بن حريث : قال البخاري " حرة ، وعليه مثلها 
 مسعود
وهذا يؤكد قول " إن ابن أم عبد ال يدري ما حدث بعد : " علي ، رضي اهللا عنه أنه قال وروي عن  - ٢٥٨٣
 بلغين أن هذا كان قبل احلدود ، وروينا عن عمر ، وعلي وجوب حد الزنا عليه: أشعث 

 باب اجملنون يصيب حدا
بد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن ع - ٢٥٨٤

مر على علي مبجنونة : وهب ، نا جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران ، عن أيب ظبيان ، عن ابن عباس ، قال 
أما تذكر : قال . نعم : يا أمري املؤمنني أمرت برجم فالنة ؟ قال : بنيفالن قد زنت وهي ترجم ، فقال علي لعمر 

عن النائم حىت يستيقظ ، وعن الصيب حىت حيتلم ، : رفع القلم عن ثالثة : " عليه وسلم قول رسول اهللا صلى اهللا 
ورفعه جرير عن األعمش ورواه شعبة ، وآخرون . نعم ، فأمر هبا ، فخلى عنها : قال " وعن اجملنون حىت يفيق ؟ 

 عن األعمش موقوفا
ويف حديثه ما دل على أن عمر .  مرفوعا ورواه عطاء بن السائب ، عن أيب ظبيان ، عن علي ، مرسال - ٢٥٨٥

ال : هذه معتوهة بين فالن لعل الذي أتاها أتاها ، وهي يف بالئها ، فقال : بن اخلطاب مل يعلم جبنوهنا حىت قال علي 
 "وأنا ال أدري ، فحني مل يدريا أسقطا عنها احلد للشبهة ، واهللا أعلم : " أدري ، فقال علي رضي اهللا عنه 

 ستكرهباب يف امل
إن اهللا جتاوز عن أميت اخلطأ ، والنسيان ، وما " روينا عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٥٨٦

 "استكرهوا عليه 
استكرهت امرأة على عهد : " ويف حديث حجاج بن أرطأة ، عن عبد اجلبار بن وائل ، عن أبيه ، قال  - ٢٥٨٧

وروينا عن عمر . وليس بالقوي يف إسناده " ا احلد ، وأقامه على الذي أصاهبا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فدرأ عنه
 بن اخلطاب ، من أوجه

 "عليه احلد ، والصداق " وروينا عن عطاء ، واحلسن ، والزهري ، وعبد امللك بن مروان ،  - ٢٥٨٨
اهللا صلى اهللا عليه  قال رسول: وروى يزيد بن زياد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت  - ٢٥٨٩
ادرءوا احلدود عن املسلمني ما استطعتم ، فإن وجدمت للمسلم خمرجا ، فخلوا سبيله ، فإن اإلمام أن : " وسلم 

أخربنا أبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن إسحاق النجاري الكويف " خيطئ يف العفو خري له من أن خيطئ يف العقوبة 
عيسى بن هارون العجلي ، نا حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة ، نا الفضل بن  ، نا علي بن شقري ، نا أمحد بن

. موسى ، وعن يزيد بن زياد ، فذكره ورواه وكيع ، عن يزيد ، فوقفه ويزيد بن زياد الشامي ضعيف يف احلديث 
 ورواه أيضا رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن الزهري ، ورشدين ضعيف

 "درء احلدود بالشبهات " ، وابن مسعود ، وغريهم من الصحابة يف  وروي عن عمر ، وعلي - ٢٥٩٠
فإذا أحصن ، فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات : باب يف حد املماليك قال اهللا تعاىل يف اململوكات 



هو قتل ، فال والنصف ال يكون إال يف اجللد الذي يتبعض ، فأما الرجم الذي : من العذاب قال الشافعي رمحه اهللا 
وروينا هذا عن عبد اهللا بن مسعود ومجاعة من : قال الشيخ . وإحصان األمة إسالمها : نصف له قال الشافعي 

: " إحصاهنا نكاحها ، وحكي ذلك أيضا عن الشافعي ، وقاله ابن عباس غري أن ابن عباس كان يقول : التابعينوقيل 
د بالكتاب إذا أحصنت ، ويوجب عليها بالسنة واألثر ، وإن مل ليس عليها حد حىت حتصن ، وحنن نوجب عليها احل

حتصن ، وكأنه إمنا نص يف أكمل حالتها على ما له نصف ، وهو اجللد ليستدل به على سقوط الرجم عنها ، واهللا 
 "أعلم 

ن سعيد ، نا أخربنا أبو بكر بن أيب إسحاق املزكي ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان ب - ٢٥٩١
القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ، عن أيب هريرة ، 

إن : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن األمة إذا زنت ، ومل حتصن ؟ فقال : وزيد بن خالد اجلهين ، 
 "إن زنت فاجلدوها ، مث إن زنت فبيعوها ، ولو بضفري زنت فاجلدوها ، مث إن زنت فاجلدوها ، مث 

 "احلبل : ال أدري أبعد الثالثة ، أو الرابعة ، والضفري : " قال ابن شهاب  - ٢٥٩٢
أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا  - ٢٥٩٣

: " خطب علي رضي اهللا عنه فقال : بن عبيدة ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، قال  زائدة ، عن السدي ، عن سعد
يا أيها الناس أقيموا احلدود على أرقائكم من أحصن منهم ، ومن مل حيصن ، فإن أمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

ا جلدهتا أن متوت ، فأتيت وسلم زنت ، فأمرين أن أجلدها ، فأتيتها ، فإذا هي حديثة عهد بالنفاس ، فخشيت إن أن
 "أحسنت : " النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأخربته فقال 

" وروينا عن احلسن بن حممد ، وعلي ، أن فاطمة بنت رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم ، ورضي عنها  - ٢٥٩٤
 ٢٥٩٥ثابت ، وأيب برزةوروينا فيه عن عبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عمر ، وزيد بن " حدت جارية هلا زنت 

 "كان يضرب إماءه احلد ، تزوجن أو مل يتزوجن " وروينا عن أنس بن مالك ، أنه  -
أدركت بقايا األنصار ، وهم يضربون الوليدة يف جمالسهم إذا : " وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، قال  - ٢٥٩٦

 "زنت 
طرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو احلسن ال - ٢٥٩٧

أن عبدا ، كان يقوم على رقيق اخلمس ، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق ، فوقع هبا : " على مالك ، عن نافع 
 "فجلده عمر بن اخلطاب ونفاه ومل جيلد الوليدة ؛ ألنه استكرهها 

وعن " تضرب ، وال نفي عليها : " ا ، قال يف أم ولد بغت قال وروينا عن محاد ، عن إبراهيم ، أن علي - ٢٥٩٨
 "تضرب ، وتنفى : " محاد عن إبراهيم أن ابن مسعود قال 

وروي عن علي ، مثل قول ابن مسعود ، ومن ينكر النفي حيتج مبراسيل إبراهيم النخعي ، عن ابن  - ٢٥٩٩
 "حد مملوكة له يف الزنا ، ونفاها إىل فدك  "مسعود ، فيما حكى ابن املنذر ، عن عبد اهللا بن عمر أنه 

إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة ، وهلم عذاب : باب حد القذف قال اهللا تعاىل 
والذين يرمون : وذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قذفهن يف الكبائر ، وقال اهللا عز وجل يف حدهم . عظيم 
 .صنات ، مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون احمل

فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجلني وامرأة " وروينا عن عمرة ، عن عائشة ، يف قصة اإلفك ،  - ٢٦٠٠
نا أبو احلسن بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد ، نا وأخرب - ٢٦٠١"ممن كان باء بالفاحشة يف عائشة ، فجلدوا احلد 



إمساعيل بن إسحاق ، نا علي بن املديين ، نا هشام بن يوسف ، نا القاسم ، أخي خالد ، عن خالد بن عبد الرمحن ، 
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس أتاه رجل من : عن سعيد بن املسيب ، أنه مسع ابن عباس ، يقول 

انطلقوا به ، : "  ليث بن بكر ، فذكر احلديث يف إقراره بالزنا بامرأة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين
فالنة ، فدعاها فأنكرت : من صاحبتك ؟ فقال : ومل يكن تزوج ، فلما أيت به جملودا قال " فاجلدوه مائة جلدة 

: قال " من شهودك أنك خبثت هبا ، وأهنا تنكر : " م كذب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: ذلك ، قالت 
 واحلديث بتمامه خمرج يف كتاب السنن. يا رسول اهللا ، واهللا ما يل شهداء ، فأمر به ، فجلد احلد حد الفرية مثانني 

أميا رجل قذف مملوكه ، وهو : " ويف احلديث الثابت عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٦٠٢
وفيه كالداللة على أنه ال يقام يف الدنيا على " أقيم عليه احلد يوم القيامة إال أن يكون كما قال : ريء مما قال ب

فقد روينا عن اخللفاء الراشدين يف ضرب اململوك يف القذف " قاذفه حد كامل ، وأما إذا قذف اململوك حرا 
 اآلية٤/السارقة فاقطعوا أيديهما والسارق و: أربعينباب القطع يف السرقة قال اهللا تعاىل 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ، نا احلسن بن حممد بن الصباح  - ٢٦٠٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الزعفراين ، نا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال 

ورواه حفص بن غياث ، عن " لسارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق احلبل ، فتقطع يده لعن اهللا ا: " وسلم 
قال الشيخ . كانوا يرون بيض احلديد ، واحلبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم : األعمش ، مث قال األعمش 

 يء التافهإن اليد ال تقطع بالش: وهذا ملا روينا عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : 
مل يكن يد تقطع على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أدىن من مثن جمن " حدثتين عائشة ، أنه  - ٢٦٠٤

 "جحفة ، أو ترس 
 باب ما جيب فيه القطع

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال  - ٢٦٠٥
قرئ على أيب علي احلسن بن : كرم ، ح ونا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو بكر أمحد بن سليمان الفقيه قال بن م

أخربنا الزهري ، عن : مكرم البصري ببغداد ، نا يزيد بن هارون ، نا سليمان بن كثري ، وإبراهيم بن سعد ، قاال 
 "القطع يف ربع دينار ، فصاعدا "  :عمرة ، عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا حممد بن صاحل بن هانئ ، ناحممد بن عمرو احلرشي ، نا القعنيب ، نا  - ٢٦٠٦
تقطع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت 

تقطع يد السارق يف ربع : " وهبذا اللفظ رواه معمر بن راشد ، عن الزهري قال " فصاعدا  اليد يف ربع دينار ،
وكالرواية األوىل رواه الشافعي ، وإسحاق بن إبراهيم احلنظلي ، واحلميدي يف إحدى الروايتني عن " دينار فصاعدا 

بن منهال ، عن سفيان ، سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، وكذلك رواه حممد بن عبيد بن حساب ، وحجاج 
عن عروة بن الزبري ، وعمرة بنت : وكرواية معمر رواه يونس بن يزيد ، عن الزهري ، وزاد يف اإلسناد ، فقال 

عبد الرمحن عن عائشة وكذلك رواه سليمان بن يسار ، وأبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، وحممد بن عبد 
 الرمحن األنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن مكرم ، نا أبو النضر ، نا  - ٢٦٠٧
قدمت املدينة ، فلقيت أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، وهو : حممد بن راشد ، عن حيىي بن حيىي الغساين ، قال 

فأرسلت إيل خاليت عمرة : راين قد سرق سرقة يسرية قال أتيت بسارق من بالدكم حو: عامل على املدينة ، فقال 



: أال تعجل يف أمر هذا الرجل حىت آتيك ، فأخربك مما مسعت من عائشة يف أمر السارق قال : بنت عبد الرمحن 
اقطعوا يف ربع دينار ، وال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فأتتين ، فأخربتين أهنا مسعت عائشة تقول 

فكانت سرقته : وكان ربع دينار يومئذ ثالثة دراهم ، والدينار اثنا عشر درمها قال " طعوا فيما هو أدىن من ذلك تق
 وهذا الذي روي يف هذا احلديث من صرف الدينار موجود يف احلديث الثابت الذي" دون الربع دينار فلم أقطعه 

، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا عبد الرمحن بن بشر ،  أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي - ٢٦٠٨
أن ابن عمر : أن نافعا ، حدثه : نا عبد الرزاق ، نا ابن جريج ، أخربين إمساعيل بن أمية ، : وأبو األزهر ، قاال 

 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء مثنه ثالثة دراهم : " حدثهم 
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لصغري: كتاب  لسنن ا  ا
لبيهقي : املؤلف  علي ا احلسني بن  أمحد بن  بكر  بو   أ

ومبعناه رواه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وعبيد اهللا بن عمر ، وأيوب السختياين ، وغريهم ، عن نافع ، " 
 ومثنه ثالثة دراهم: وقال بعضهم 

حلسني بن منصور ، نا أبو حامت الرازي ثنا األنصاري أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو الفضل عبدوس بن ا - ٢٦٠٩
: يا أبا محزة أيقطع السارق يف أقل من ربع دينار ؟ قال : سأل قتادة أنس بن مالك ، فقال : ، نا محيد الطويل ، قال 

أبو بكر قطع : وروينا عن شعبة ، وقتادة ، عن أنس قال " قد قطع أبو بكر يف شيء ال يسرين أنه يل بثالثة دراهم " 
 يف مخسة دراهم

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس ، هو األصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ،  - ٢٦١٠
وأخربنا أبو زكريا ، نا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن عبد اهللا بن 

أن سارقا ، سرق أترجة يف عهد عثمان ، فأمر هبا : " يه ، عن عمرة بنت عبد الرمحن ، أيب بكر بن حزم ، عن أب
وهي األترجة اليت : عثمان ، فقومت بثالثة دراهم من صرف اثين عشر درمها بدينار ، فقطعت يده قال مالك 

عثمان أن تقوم ، ومل يذكر لفظ حديث الشافعي ، ويف رواية القعنيب زمن عثمان بن عفان ، فأمر هبا " يأكلها الناس 
 قول مالك
أخربنا أبو نصر بن قتادة ، نا أبو عمرو بن مطر ، نا أبو خليفة ، نا القعنيب ، نا سليمان بن بالل ، عن  - ٢٦١١

 "قطع يد سارق يف بيضة من حديد مثن ربع دينار " أن عليا ، : جعفر بن حممد ، عن أبيه ، 
أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ،  أخربنا حيىي بن إبراهيم ، نا - ٢٦١٢

ما طال : " عن حيىي بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرمحن ، أن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت 
وسى ، عن عطاء وأما حديث حممد بن إسحاق ، عن أيوب بن م" علي وما نسيت ، القطع يف ربع دينار ، فصاعدا 

فإنه وهم ، " كانت قيمة اجملن الذي قطع فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة دراهم : " ، عن ابن عباس قال 
ال يقطع السارق : " كان يقال : رواية احلكم بن عتيبة ، عن عطاء ، وجماهد ، عن أمين احلبشي قال : والصواب 

ان مثن اجملن يومئذ دينارا ، وأمين هذا من التابعني ، يروي عن عائشة غري هذا وك: قال " إال يف مثن اجملن ، أو أكثر 
ويروي عن تبيع ابن امرأة كعب ، عن كعب ، فحديثه منقطع ، ورواه شريك ، فخلط يف إسناده ، وقال . احلديث 

 أمين بن أم أمين ، ورفعه: مرة 
لى اهللا عليه وسلم ، يوم حنني قبل مولد جماهد ، أمين أخو أسامة قتل مع رسول اهللا ص: قال الشافعي  - ٢٦١٣

. مث الرواية اليت أخرجها أبو داود يف كتاب السنن بإسناده . ومل يبق بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فيحدث عنه 
قطع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يد رجل يف جمن قيمته دينار ، أو عشرة : " عن عطاء ، عن ابن عباس قال 

اجملان قدميا ، وحديثا سلع مثن عشرة ومائة ودرمهني ، فإذا : قال الشافعي رضي اهللا عنه " اهم هذه حكاية حال در
وهكذا اجلواب عن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يف ذلك ، . قطع يف ربع دينار قطع يف أكثر منه 

 مثانية منقطعة والرواية عن القاسم بن عبد الرمحن ، عن عمر أنه مل يقطع يف
والرواية " ال تقطع اخلمس إال يف اخلمس : " وروينا عن ابن املسيب ، عن عمر ، رضي اهللا عنه أنه قال  - ٢٦١٤

وقد روى " ال يقطع إال يف الدينار ، أو العشرة دراهم ، أيضا منقطعة : " فيه عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 



" قطع يف جمن قيمته مخسة دراهم " عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  عيسى بن أيب عزة ، عن الشعيب ، عن
والرواية فيه عن علي ضعيفة باملرة ، وقد روينا عن علي رضي اهللا عنه خبالفها ، وباهللا التوفيقباب القطع يف كل ما 

 له مثن إذا سرق من حرز ، وبلغ نصابا
، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا أخربنا حممد بن موسى بن الفضل القطان  - ٢٦١٥

الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن حيىي بن سعيد ، عن حممد بن حيىي بن حبان ، عن عمه ، واسع بن حبان ، عن رافع بن 
ال : ذا نقول وهب: قال الشافعي رمحه اهللا " ال قطع يف مثر ، وال كثر : " خديج ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 قطع يف مثر معلق وال غري حمرز ، وال يف مجار ألنه غري حمرز ، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب
: " أخربنا مالك ، عن ابن أيب حسني ، عن عمرو بن شعيب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أنه قال  - ٢٦١٦

 "ال قطع يف مثر معلق ، فإذا أواه اجلرين ، ففيه القطع 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو احلسن الطرائفي ، ناعثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ على  - ٢٦١٧

ال قطع يف مثر : " مالك ، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني املكي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وابن أيب حسني : كذا قال " و اجلرين ، فالقطع فيما بلغ مثن اجملن معلق ، وال يف حريسة جبل ، فإذا آواه املراح ، أ

إمنا رواه عن عمرو بن شعيب ، كما رواه الشافعي ، عن مالك عنه ، وقد رواه عمرو بن احلارث ، وهشام بن سعد 
 ، وعبيد اهللا بن األخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وأخربنا أبو احلسني بن الفضل ، نا أبو احلسني بن مايت ، نا أمحد بن حازم ، نا حممد بن كناسة ، حدثين  - ٢٦١٨
القطع يف الثمار ، فيما أحرز : " سئل عبد اهللا بن عمر ، عن سارق الثمر ؟ قال : إسحاق بن سعيد ، عن أبيه ، قال 

 "اجلرين ، والقطع يف املاشية فيما أوى املراح 
أخربنا أبو احلسني علي بن إبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم اهلامشي ببغداد ، نا عثمان بن أمحد بن السماك  - ٢٦١٩

، نا حممد بن احلسني احلنيين ، نا عمرو بن محاد بن طلحة ، نا أسباط ، عن مساك ، عن محيد ابن أخت صفوان ، عن 
صة يل من ثالثني درمها ، فجاء رجل ، فاختلسها مين ، فأخذ كنت نائما يف املسجد على مخي: صفوان بن أمية ، قال 

أتقطعه من أجل ثالثني درمها ؟ أنا : فأتيته ، فقلت : الرجل فأيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأمر به ليقطع قال 
اه زائدة ، عن مساك ، ورو: أخرجه أبو داود ، مث قال " أال كان هذا قبل أن تأتيين به ؟ : " أبيعه ، وأنسئه مثنها قال 
ورداء صفوان كان حمرزا باضطجاعه عليه ، فقطع النيب : " نام صفوان قال الشافعي : عن جعيد بن حجري قال 

 صلى اهللا عليه وسلم ، سارق ردائه
وروي يف معناه ، عن " ال تقطع يده حىت خيرج السرقة : " وروينا عن ابن عمر ، أنه قال : قال الشيخ  - ٢٦٢٠
 ، وعليعثمان 
من سرق عبدا : " وروينا عن أيب الزناد ، عن أصحابه الفقهاء ، من أهل املدينة أهنم كانوا يقولون  - ٢٦٢١

هؤالء خالبون ، وإمنا أراد ، : وروي عن عمر أنه مل ير عليه القطع ، وقال " صغريا ، أو أعجميا ال حيلة له قطع 
روى ابن جريج ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قطع رجال  وقد. واهللا أعلم إن صح ذلك من سرق بالغا عاقال 

 يف غالم سرقه
 باب قطع العبد اآلبق والنباش

" عن نافع ، : أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك  - ٢٦٢٢
وال تزيده معصية اهللا باإلباق : " قطعت يده قال الشافعي أن عبدا البن عمر سرق ، وهو آبق ، فأمر به ابن عمر ، ف



وروينا يف قطع النباش ، عن عامر : والذي روي يف العبد اآلبق إذا سرق باطل ال أصل له قال الشيخ " خريا 
الشعيب ، واحلسن البصري ، وعطاء بن أيب رباح ، وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عبد اهللا بن الزبري ، عن 

ويف حديث بشر بن خازم ، عن عمران بن يزيد بن الرباء ، عن أبيه ، عن جده يف حديث ذكره  - ٢٦٢٣عائشة
وهو فيما أنبأنيه أبو عبد اهللا احلافظ " : من حرق حرقناه ومن نبش قطعناه : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

أجاز يل عثمان بن سعيد ، عن حممد بن أيب بكر ، وفيما : إجازة ، نا أبو الوليد الفقيه ، نا احلسن بن سفيان قال 
كيف أنت إذا أصاب الناس : " عن بشر فذكره وروى أبو داود حديث أيب ذر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يقطع النباش ألنه دخل : قال محاد بن سليمان : القرب مث قال أبو داود : يعين " موت يكون البيت فيه بالوصيف 
 بيتهعلى امليت يف 

 .والسارق ، والسارقة ، فاقطعوا أيديهما : باب كيف القطع قال اهللا عز وجل 
" وهذا يدل على أنه . فاقطعوا أمياهنما ، ومبعناه قال إبراهيم النخعي : يف قراءة ابن مسعود : قال جماهد  - ٢٦٢٤

 "إذا سرق ابتداء قطعت يده اليمىن ، مث تقطع من مفصل الكف ، وحيسم 
د روي عن جابر ، وعبد اهللا بن عمرو ، وعن رجاء بن حيوة ، عن عدي ، مرفوعا أنه صلى اهللا عليه فق - ٢٦٢٥
 "قطع يد السارق من املفصل " وسلم 
 ويف إسناد هذا احلديث مقال" أنه كان يقطع من املفصل : " وعن عمر بن اخلطاب  - ٢٦٢٦
ا أبو بشر اإلسفراييين ، نا أبو جعفر احلذاء ، نا علي أخربنا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف الفقيه ، ن - ٢٦٢٧

أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : بن عبد اهللا املديين ، نايزيد بن خصيفة ، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان ، قال 
، مث  اذهبوا به ، فاقطعوه: " بلى قد فعلت فقال : فقال " سرقت ؟ ما أخالك فعلت : " بسارق سرق مشلة ، فقال 

وحيك تب : " ورمبا قال سفيان " تب إىل اهللا : " فقطع ، مث حسم ، مث أيت به ، فقال : قال " أحسموه ، مث ائتوين به 
وحدثنا هذا احلديث غري يزيد بن خصيفة : مث قال سفيان " اللهم تب عليه : " قال " تبت إىل اهللا : " قال " إىل اهللا 

 قد قيل عنه عن ابن ثوبان ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمهكذا روي مرسال ، و: قال الشيخ . 
: وروينا يف تعليق يد السارق يف عنقه ، عن حجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن ابن حمرييز ، قال  - ٢٦٢٨

ليه وسلم يد سنة ، قد قطع رسول اهللا صلى اهللا ع: " سألت فضالة بن عبيد ، عن تعليق يد السارق يف عنقه ، فقال 
، أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو احلسن علي بن حممد البصري ، نا محدان بن " سارق ، وعلق يده يف عنقه 

مسعته من أيب : عمرو ، نا نعيم هو ابن محاد ، نا ابن املبارك ، نا أبو بكر بن علي ، عن حجاج ، فذكره قال نعيم 
ورواه أبو داود ، عن قتيبة بن سعيد ، عن عمر بن علي ، عن حجاج ، روينا : قال الشيخ رمحه اهللا . بكر بن علي 

 عن علي ، رضي اهللا عنه مثل ذلكباب السارق يعود
أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عقيل  - ٢٦٢٩

عبد اهللا بن الزبري ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال اهلاليل ، نا جدي ، عن مصعب بن ثابت بن 
: " فقال . يا رسول اهللا إمنا سرق : قالوا " اقتلوه : " جيء بسارق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : 

فقطع ، " اقطعوه : " فقال . يا رسول اهللا إمنا سرق : قالوا " اقتلوه : " فقطع ، مث جيء به الثانية ، فقال " اقطعوه 
مث أيت به الرابعة ، فقال : قال " اقطعوه " يا رسول اهللا إمنا سرق قال : قالوا " . اقتلوه : " مث جيء به الثالثة ، فقال 

: قال جابر " اقتلوه : " فأيت به اخلامسة ، فقال " اقطعوه : " يا رسول اهللا إمنا سرق قال : فقالوا " اقتلوه : " 
قنا به ، فقتلناه ، مث اجتررناه ، فألقيناه يف بئر ، ورمينا عليه احلجارة ورواه عاصم بن عبد العزيز األشجعي ، فانطل



يف املرة األوىل أمر بقطع يده ، ويف الثانية ، بقطع رجله ويف الثالثة بقطع يده اليسرى : عن مصعب بن ثابت ، وقال 
ورواه أيضا احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة ، . قد سرق فأمر بقتله  ، ويف الرابعة بقطع رجله اليمىن ، مث أيت به

ورواه أيضا يوسف بن سعد ، عن احلارث بن حاطب ، عن النيب صلى اهللا عليه . أخرجه أبو داود يف املراسيل 
 والقتل فيمن أقيم عليه احلد أربع مرات منسوخ ، وهو مذكور يف موضعه. وسلم 
ا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس ، هو األصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا أخربنا أبو زكري - ٢٦٣٠
حوأخربنا أبو زكريا ، نا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن . مالك 

رجل قدم ، فنزل على أيب بكر الصديق ، أن رجال من أهل اليمن أقطع اليد وال: عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه 
وأبيك ما ليلك بليل سارق مث افتقدوا : فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه ، فكان يصلي من الليل ، فيقول أبو بكر 
اللهم عليك مبن بيت أهل هذا البيت : حليا ألمساء بنت عميس امرأة أيب بكر ، فجعل الرجل يطوف معهم يقول 

لي عند صائغ زعم أن األقطع جاءه به ، فاعترف األقطع ، أو شهد عليه ، فأمر به أبو بكر ، الصاحل ، فوجدوا احل
واهللا لدعاؤه على نفسه أشد عليه عندي من سرقته ورواه سفيان بن عيينة ، : فقطعت يده اليسرى ، وقال أبو بكر 

 السنة اليد: د والرجل ، فقال عمر عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع رجال بعد الي
قطع اليد بعد قطع اليد : " ورواه نافع ، عن صفية بنت أيب عبيد ، عن أيب بكر ، وعمر ، مبعناه يف  - ٢٦٣١

 "والرجل 
، " شهدت عمر بن اخلطاب قطع يدا بعد يد ورجل : " وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال  - ٢٦٣٢

نا أبو الفضل بن مخريويه ، نا أمحد بن جندة ، نا سعيد بن منصور ، نا هشيم ، نا خالد ، أخربنا أبو حازم احلافظ ، 
 عن عكرمة ، فذكره

بأي شيء ميسح ، بأي شيء يأكل ، : مل يقطع بعد يد ورجل وقال : " وأما الذي روي عن علي ، أنه  - ٢٦٣٣
يوافق قوله ما روينا من السنة أوىل باالتباع ، فإنه إن ثبت عنه فقول من " على أي شيء ميشي إين ألستحي من اهللا 

 وباهللا التوفيقباب االعتراف بالسرقة
أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، أخربنا موسى بن إمساعيل ، نا محاد ،  - ٢٦٣٤

أن النيب صلى اهللا : أمية املخزومي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة ، عن أيب املنذر ، موىل أيب ذر ، عن أيب 
ما : " عليه وسلم ، أيت بلص قد اعترف اعترافا ، ومل يوجد معه متاع ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

استغفر اهللا ، : بلى ، فأعاد عليه مرتني ، أو ثالثا ، فأمر به ، فقطع ، وجيء به ، فقال : قال " أخالك سرقت ؟ 
ثالثا ، ورواه مهام ، عن إسحاق ، وقال " اللهم تب عليه : " فقال . أستغفر اهللا ، وأتوب إليه : قال . وتب إليه 

 عن أيب أمية ، رجل من األنصار ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
. ال : فقالت " سرقت ؟ قويل ال : " وروينا عن أيب الدرداء ، أنه أيت جبارية سوداء سرقت فقال هلا  - ٢٦٣٥

 ا وعن ابن مسعود األنصاري مبعناهفخلى عنه
أمرت به ، فقطعت : " وروينا يف اعتراف العبد بالسرقة ، عن عمرة بنت عبد الرمحن ، عن عائشة ، أهنا  - ٢٦٣٦

 "القطع يف ربع دينار ، فصاعدا : يده ، وقالت 
على اليد ما أخذت " : وأما غرم السارق فقد روينا عن مسرة بن جندب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٦٣٧

 "حىت تؤديه 
وحديث يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، عن املسور ، عن عبدالرمحن بن عوف ، عن النيب صلى  - ٢٦٣٨



تفرد به املفضل بن فضالة ، عن يونس ، واختلف عليه " ال يغرم السارق إذا أقيم عليه احلد : " اهللا عليه وسلم قال 
 بني املسور وعبد الرمحن يف إسناده ، مث هو منقطع

هو ضامن للسرقة مع قطع يده ، وعن إبراهيم يضمن السرقة : " وروينا عن احلسن ، أنه كان يقول  - ٢٦٣٩
وأما تضعيف الغرامة فيما مل يبلغ مثن اجملن ، فهو يشبه أن يكون . استهلكها ، أو مل يستهلكها ، وعليه القطع 

 منسوخا مبا روينا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى فيما أفسدت ناقته أن على : " رباء بن عازب ويف حديث ال - ٢٦٤٠

: قال الشافعي رضي اهللا عنه " أهل األموال حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت املواشي بالليل فهو ضامن على أهلها 
 إمنا تضمنونه بالقيمة ال بقيمتني

 باب ما ال قطع فيه
سني بن حممد الروذباري ، وأبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان ، وأبو احلسني بن أخربنا أبو علي احل - ٢٦٤١

نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا احلسن بن عرفة ، حدثين عيسى بن : الفضل القطان ، وأبو حممد السكري ، قالوا 
قال رسول اهللا : اري ، قال يونس بن أيب إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أيب الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا األنص

زعم أبو داود أن ابن جريج " ليس على املختلس ، وال على املنتهب ، وال على اخلائنقطع : " صلى اهللا عليه وسلم 
إمنا مسعه ابن جريج من ياسني الزيات ، وقد رواه املغرية بن مسلم ، عن : مل يسمعه من أيب الزبري قال أمحد بن حنبل 

ه أبو حممد السكري ، نا إمساعيل الصفار ، نا سعدان ، نا شبابة ، عن املغرية بن مسلم ، فذكره أيب الزبري أخربنا
وروينا عن عمر بن اخلطاب ، وعلي بن أيب طالب ، يف أن ال ، قطع يف اخللسة ورويناه أيضا عن زيد بن ثابت قال 

 حدها مل يكن فيه قطعوكذلك من استعار متاعا ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فج: الشافعي 
كانت امرأة خمزومية تستعري املتاع : وأما حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال الشيخ  - ٢٦٤٢

، وكذلك رواه معمر ، عن الزهري ، وأبو صاحل ، عن " فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقطع يدها " ، وجتحده ، 
إن امرأة سرقت : ه ابن املبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدمها الليث ، عن يونس ، عن الزهري ، وخالف

إن قريشا أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت ويف حديث أيب الزبري ، عن جابر ، أن امرأة ، من : وقال اآلخر 
قد روى سرقت قطيفة من بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، و: بين خمزوم سرقت ويف حديث مسعود بن األسود 
أن امرأة خمزومية كانت تستعري املتاع ، وجتحده ، وإسناده : أيضا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر 

ورواه ابن غنج ، عن نافع ، عن صفية بنت أيب عبيد . خمتلف فيه فرواه جويرية ، عننافع ، عن ابن عمر ، أو صفية 
 ستعارة املتاع ، وجحوده ، فعرفت هبا ، والقطع كان بالسرقة، وحيتمل أن تكون امرأة سرقت ، وكانت معروفة با

وامي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها : " فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف قصتها  - ٢٦٤٣
" 

يب أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى ، نا صاحل بن حممد بن حب - ٢٦٤٤
أن قريشا أمههم شأن : احلافظ ، نا سعيد بن سليمان ، نا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة 

ومن جيترئ عليه إال : من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالوا : املرأة املخزومية اليت سرقت ، فقالوا 
: " لم ، فكلمه أسامة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

أيها الناس ، إمنا هلك الذين كانوا من قبلكم أهنم كانوا : " مث قام ، فاختطب ، فقال " أتشفع يف حد من حدود اهللا 
مد صلى اهللا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه احلد ، وامي اهللا لو أن فاطمة بنت حم



 "عليه وسلم سرقت لقطعت يدها 
وروينا عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢٦٤٥

 "تعافوا احلدود فيما بينكم ، فما بلغين من حد فقد وجب : " وسلم قال 
عبدي سرق قباء عبدي ، قال : ، سئل ، فقيل وروينا عن عمرو بن شرحبيل ، أن عبد اهللا بن مسعود  - ٢٦٤٦
 ، وهو قول ابن عباس" سرق بعضه بعضا ال قطع عليه : " مالك 
وأخربنا أبو زكريا بن إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن ابن  - ٢٦٤٧

اقطع يد : الم إىل عمر بن اخلطاب ، فقال له أنعبد اهللا بن عمرو احلضرمي جاء بغ: شهاب ، عن السائب بن يزيد 
: " سرق مرآة المرأيت مثنها ستون درمها ، فقال عمر : ، قال " ماذا سرق ؟ : " هذا ، فإنه سرق ، فقال له عمر 

 "أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم 
 "من بيت املال قطع ليس على من سرق : " وروينا عن الشعيب ، عن علي ، أنه كان يقول  - ٢٦٤٨
ورواه دثار بن يزيد بن عبيد األبرص ، عن علي ، موصوال أنه أيت برجل سرق مغفرا حديدا من اخلمس  - ٢٦٤٩
وروي يف معناه حديث مرسل ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " ليس عليه قطع وهو خائن ، وله نصيب : " ، فقال 

 ، ومن وجه ضعيف موصوال
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فسادا أن يقتلوا أو : ل اهللا عز وجل باب قطاع الطريق قا

 يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين  - ٢٦٥٠
أن رهطا ، من عكل ، : الوهاب بن عطاء ، نا سعيد هو ابن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك  ، نا عبد

يا رسول اهللا ، إنا أناس من أهل ضرع ، ومل نكن أهل ريف : وعرينة أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا 
لم ، بذود ، وزاد ، فأمرهم أن خيرجوا فيها ليشربوا فأمر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس" ، فاستومخنا املدينة ، 
، فانطلقوا حىت إذا كانوا يف ناحية احلرة قتلوا راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، " من أبواهلا ، وألباهنا 

هم ، فأمر هبم ، فقطع أيدي" واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسالمهم ، فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف طلبهم ، 
فذكر لنا أن : قال قتادة  - ٢٦٥١، وتركهم يف ناحية احلرة حىت ماتوا ، وهم كذلك" وأرجلهم ، ومسر أعينهم 

بلغنا : إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ، ورسوله ويسعون يف األرض فسادا اآلية قال قتادة : هذه اآلية نزلت فيهم يعين 
، قال الشيخ " يف خطبته بعد ذلك على الصدقة ، وينهى عن املثلة  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان حيث

إن اآلية نزلت فيهم ، ويف رواية أخرى عن أيب الزناد عاتبه اهللا يف ذلك ، فأنزل اهللا عز : وهكذا قال أبو الزناد : 
أنس بن مالك أنه إن هذا قبل أن تنزل احلدود وقد مضى عن : وجل هذه اآلية وقد روينا عن ابن سريين ، أنه قال 

 إمنا مسل أعينهم ألهنم مسلوا أعني الرعاء
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا  - ٢٦٥٢

وا وصلبوا ، إذا قتلوا ، وأخذوا املال قتل: " عن ابن عباس ، يف قطاع الطريق : إبراهيم ، عن صاحل ، موىل التوأمة 
وإذا قتلوا ومل يأخذوا املال قتلوا ومل يصلبوا ، وإذا أخذوا املال ومل يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف ، وإذا 

ورواه إبراهيم بن أيب حيىي أيضا ، عن داود بن احلصني ، عن " أخافوا السبيل ، ومل يأخذوا ماال نفوا من األرض 
فإن هرب وأعجزهم ، فذلك نفيه ، ورواه أيضا عطية ، عن ابن عباس ، : قال عكرمة ، عن ابن عباس ، إال أنه 

واختالف حدودهم باختالف : وهو قول قتادة ، عن مورق ، وروينا عن سعيد بن جبري ، والنخعي قال الشافعي 



ن القصاص يف أفعاهلم على ما قال ابن عباس إن شاء اهللا ، وحكى ابن املنذر ، عن عمر بن اخلطاب يف الويل يعفو ع
كل ما كان هللا من حد سقط بتوبته ، وكل ما كان : احملاربة ال يصح عفوه قال الشافعي حكاية عن بعض أصحابه 

وروي عن علي ، وأيب موسى يف قبول توبة احملاربني ، وأما سائر : وهبذا أقول قال الشيخ : لآلدميني مل يبطل قال 
 حدود اهللا ، ففي سقوطها بالتوبة قوالن

وقد أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي ، وعبد الواحد بن حممد النجار بالكوفة ، نا أبو جعفر  - ٢٦٥٣
حممد بن علي بن دحيم ، نا أمحد بن حازم بن أيب غرزة ، نا عمرو بن محاد ، عن أسباط بن نصر ، عن مساك ، عن 

يها رجل يف سواد الصبح ، وهي تعمد إىل املسجد ، علقمة بن وائل ، عن أبيه وائل بن حجر زعم أن امرأة وقع عل
فاستغاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها ، مث مر عليها قوم ذو عدة ، فاستغاثت هبم ، فأدركوا الذي استغاثت منه 

إمنا أنا الذي أغثتك ، وقد ذهب اآلخر ، فأتوا به : ، وسبقهم اآلخر ، فذهب ، فجاءوا به يقودونه إليها ، فقال 
إمنا كنت : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخربته أنه وقع عليها ، وأخربه القوم أهنم أدركوه يشتد ، فقال رسو

كذب هو الذي وقع علي ، فقال رسول اهللا صلى اهللا : أغيثها على صاحبها ، فأدركوين هؤالء ، فأخذوين ، قالت 
ال ترمجوه ، وارمجوين أنا الذي فعلت هبا : ، فقال ، فقام رجل من الناس " اذهبوا به ، فارمجوه : " عليه وسلم 

الفعل ، فاعترف ، فاجتمع ثالثة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، الذي وقع عليها والذي أجاهبا ، واملرأة ، 
قال ارجم الذي اعترف بالزنا ، : وقال للذي أصاهبا قوال حسنا ، قال عمر " أما أنت فقد غفر اهللا لك : " فقال هلا 

توبة لو تاهبا أهل املدينة ، أو : أحسبه ، قال " ال ، ألنه قد تاب توبة إىل اهللا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فأتوا به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، : فأرسلهم ورواه إسرائيل ، عن مساك ، وقال فيه " أهل يثرب ، لقبل منهم 

فذكر احلديث ، وعلى رواية إسرائيل حيتمل أنه إمنا أمر بتعزيره دون فلما أمر به قال صاحبه الذي وقع عليها 
 الرجم ، وحيتمل أهنم شهدوا عليه بالزنا باخلطأ ، فلذلك أمر برمجه ، واهللا أعلم 

 كتاب األشربة

 كتاب األشربة
 باب األشربة

أبو داود ، نا عباد بن موسى أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، نا أبو بكر حممد بن بكر ، نا  - ٢٦٥٤
اخلتلي ، نا إمساعيل بن جعفر ، عن إسرائيل ، عن أيب إسحاق ، عن عمرو وهو ابن شرحبيل ، عن عمر بن اخلطاب 

اللهم بني لنا يف اخلمر بيان شفاء ، فنزلت اآلية اليت يف البقرة يسألونك : ملا نزل حترمي اخلمر ، قال عمر : ، قال 
فدعي عمر وقرئت عليه ، : فيهما إمث كبري ، ومنافع للناس ، وإمثهما أكرب من نفعهما ، قال  عن اخلمر وامليسر قل

اللهم بني لنا يف اخلمر بيان شفاء ، فنزلت اآلية اليت يف النساء يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة ، وأنتم : قال 
، " أال يقربن الصالة سكران : ذا أقيمت الصالة ينادي إ" سكارى فكان منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

فهل أنتم منتهون ، قال : اللهم بني لنا يف اخلمر بيان شفاء ، فنزلت هذه اآلية : فدعي عمر ، فقرئت عليه ، فقال 
 قد انتهينا: عمر 

و الربيع العتكي ، ح ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا عبد اهللا بن حممد الكعيب ، نا حممد بن أيوب ، نا أب - ٢٦٥٥
وأخربنا أبو عبد اهللا ، نا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا سليمان بن حرب ، 

كنت ساقي القوم يوم حرمت اخلمر يف بيت أيب طلحة ، : " نا أمحد بن زيد ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال 



اخرج فانظر ، فخرجت فإذا منادي ينادي أال إن : ، والتمر فإذا مناد ينادي ، فقال وما شراهبم إال الفضيخ البسر 
أو قال : اخرج ، فأهرقها ، فأهرقتها ، فقالوا : فجرت يف سكك املدينة ، فقال أبو طلحة : اخلمر قد حرمت ، قال 

ليس على : ل اهللا عز وجل ، فأنز" فال أدري هو من حديث أنس : " قتل فالن ، وهي يف بطوهنم ، قال : بعضهم 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات وروينا عن سعيد بن أيب 

وقاص ، يف شرهبم اخلمر ، ونزول آية اخلمر يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم إىل قوله فهل 
 أنتم منتهون
إمنا أنزل حترمي اخلمر يف قبيلتني شربوا ، فلما أن مثلوا : روينا عن ابن جبري ، عن ابن عباس ، قال و - ٢٦٥٦

ليس : عبث بعضهم ببعض حىت وقعت الضغائن يف قلوهبم ، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية ، مث ذكر نزول هذه اآلية 
رمي ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، فيمن قتل يوم أحد قبل التح

حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن وهب ، نا مالك بن أنس ح وأخربنا أبو زكريا بن أيب 
ن نا مالك ، ع: أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي : إسحاق وآخرون قالوا 

أهدى رجل : أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة املصري 
، فقال " أما علمت أن اهللا حرمها : " لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راوية مخر ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أمرته أن يبيعها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قال " ؟ مب ساررته : " ال ، فسار إنسانا إىل جنبه ، فقال : 
وروينا عن عبد اهللا بن عمر  - ٢٦٥٧"ففتح املزادة حىت ذهب ما فيها " إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها : " وسلم 

، واحملمولة  إن اهللا لعن اخلمر ، وعاصرها ، وشارهبا ، وساقيها ، وحاملها: " ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل مثنها 

أخربنا أبو زكريا ، نا أبو العباس األصم ، نا ابن عبد احلكم ، نا ابن وهب ، أخربين عبد الرمحن بن  - ٢٦٥٨
 لقيت ابن: شريح ، وابن هليعة ، والليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن ثابت بن يزيد اخلوالين ، أخربه قال 

سأخربك عن اخلمر ، فذكر هذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يف : " عمر ، فسألته عن مثن اخلمر ؟ فقال 
 "حديث طويل 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أمحد بن إسحاق الفقيه ، نا حممد بن غالب ، نا أبو حذيفة ، نا  - ٢٦٥٩
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويف حجره أيتام : ، قال  سفيان ، عن السدي ، عن أيب هبرية ، عن أنس

فصبها حىت سال هبا : قال " ال : " يا رسول اهللا أبيعها خال ؟ قال : ، وكان عنده مخر حني حرمت اخلمر ، فقال 
يف معناه عن  تابعه وكيع ، عن سفيان ، بطوله ، ورواه ابن مهدي ، وغريه عن سفيان ، خمتصرا ، وروينا" الوادي 

 عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا أبو أسامة ،  - ٢٦٦٠

من شرب اخلمر يف الدنيا مل : " عن عبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "ا يف اآلخرة إال أن يتوب يشرهب
أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، نا حممد بن شاذان ، نا قتيبة بن سعيد ، نا  - ٢٦٦١

أن رجال ، قدم منجيشان ، : عبد العزيز بن حممد ، نا عمارة بن غزية ، عن أيب الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا 
أل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم يقال له املزر من الذرة ؟ فقال وجيشان من اليمن ، فس

كل مسكر : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . نعم : قالوا " أو مسكر هو ؟ : " النيب صلى اهللا عليه وسلم 



عرق أهل النار : " طينة اخلبال ؟ قال  وما: قالوا " حرام ، إن اهللا عهد ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة اخلبال 
 "، أو عصارة أهل النار 

أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا : أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين وآخرون قالوا  - ٢٦٦٢
عن أبيه حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، أن عمرو بن شعيب ، حدثه ، 

من ترك الصالة سكرا مرة واحدة : " ، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
، فكأمنا كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ، ومن ترك الصالة سكرا أربع مرات كان حقا على اهللا أن يسقيه من 

 "عصارة أهل جهنم " : وما طينة اخلبال ؟ قال : قيل " طينة اخلبال 
 باب تفسري اخلمر اليت نزل حترميها

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وحيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، قاال  - ٢٦٦٣
ابن يعقوب ، نا حممد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عوف ، نا أبو حيان حيىي بن سعيد التيمي ، عن الشعيب ، عن 

من العنب ، : إن اخلمر نزل حترميها يوم نزل ، وهي من مخسة : " قام عمر على منرب املدينة ، فقال : عمر ، قال 
 "والعسل ، والتمر ، واحلنطة ، والشعري ، واخلمر ما خامر العقل 

، عن أيب حيان ، أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل الصفار ، نا أمحدبن منصور ، ورواه الثوري  - ٢٦٦٤
أخربنا أبو احلسني " الزبيب بدل العنب : أنزل حترمي اخلمر ، وهي من مخس ، فقال : " بإسناده ، عن عمر ، قال 

بن بشران ، نا إمساعيل الصفار ، نا أمحد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا الثوري ، عن أيب حيان ، فذكره وهكذا 
 اله عبد اهللا بن أيب السفر ، عن الشعيبقاله محاد ، عن أيب حيان ، وكذلك ق

وأخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مالك بن عبد الواحد ، نا معتمر ،  - ٢٦٦٥
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : نا الفضيل بن ميسرة ، عن أيب حريز ، أن عامرا ، حدثه ، عن النعمان بن بشري ، قال 

إن اخلمر من العصري ، والزبيب ، والتمر ، واحلنطة ، والشعري ، والذرة ، وإين أهناكم عن كل : " يقول  عليه وسلم
 "مسكر 
: " ورواه إبراهيم بن مهاجر ، عن الشعيب ، عن النعمان ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال الشيخ  - ٢٦٦٦

وهذا ال " مخرا ، وإن من الشعري مخرا ، وإن من العسل مخرا  إن من التمر مخرا ، وإن من الزبيب مخرا ، وإن من الرب
فإنه إمنا " اخلمر من هاتني الشجرتني ، النخلة والعنبة : " خيالف حديث أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ع من غري الشبع من اللحم ، والدفء من الوبر ، وليس فيه نفي الشب: خرج خمرج التأكيد ال التخصيص كما يقال 
اللحم ، وال نفي الدفء من غري الوبر ، وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم حترمي سائر األشربة املسكرة يف أخبار 

ما حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، إمالء ، نا أبو بكر أمحد بن احلسني  - ٢٦٦٧صحيحة منها
رزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن عائشة ، قالت القطان ، نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا عبد ال

 "كل شراب أسكر ، فهو حرام والبتع نبيذ العسل : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البتع ؟ فقال : 
وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، نا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن  - ٢٦٦٨

الشرقي نا عبد اهللا بن هاشم الطوسي نا حيىي بن سعيد القطان ، نا قرة ، عن سيار أيب احلكم ، عن أيب بردة ، عن 
يا رسول اهللا ، إن عندنا أشربة ، أو شرابا هذا البتع ، واملزر من الذرة والشعري ، فما : قلت : أيب موسى ، قال 
 "أهناكم عن كل مسكر : " تأمرنا فيه ؟ فقال 

وروينا عن سعيد بن أيب بردة ، عن أبيه ، عن أيب موسى ، يف هذا احلديث املزر من الرب والشعري والذرة  - ٢٦٦٩



كل مسكر : " ويف حديث أيب الزبري ، عن جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف املزر قال . ننبذه حىت يشتد 
 "اخلبال ، وهي عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار حرام ، إن اهللا عهد ملن يشرب املسكر أن يسقيه من طينة 

هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الغبرياء ، شراب يصنع من القمح : " وروينا يف حديث أم حبيبة  - ٢٦٧٠
 "والشعري 
 "هي السكركة : " ورواه أيضا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال زيد  - ٢٦٧١
 "هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اجلعة ، هيشراب يصنع من الشعري : " ي وروينا يف حديث عل - ٢٦٧٢
 "سبق حممد صلى اهللا عليه وسلم الباذق ، وما أسكر ، فهو حرام : " وسئل ابن عباس عن الباذق فقال  - ٢٦٧٣
 حديث النيب هذه األشربة كلها عندي كناية عن اسم اخلمر ، وال أحسبها إال داخلة يف: قال أبو عبيد  - ٢٦٧٤

: " ومما يبينه قول عمر بن اخلطاب " . إن ناسا من أميت يشربون اخلمر باسم يسموهنا به : " صلى اهللا عليه وسلم 
واحلديث الذي أشار إليه أبو عبيد يف رواية عائشة ، وأيب مالك األشعري ، عن النيب صلى " اخلمر ما خامر العقل 

 اهللا عليه وسلم
نزل حترمي اخلمر ، وإن باملدينة يومئذ خلمسة أشربة ما فيها : " فع ، عن ابن عمر ، قال وروينا عن نا - ٢٦٧٥

 "شراب العنب 
حرمت علينا اخلمر حني حرمت ، وما جند مخور األعناب إال : " وروينا عن ثابت ، عن أنس ، قال  - ٢٦٧٦

 "القليل ، وعامة مخرهم البسر ، والتمر 
د بن احلسني بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أمحد بن الصباح ، نا وأخربنا أبو احلسن حمم - ٢٦٧٧

روح بن عبادة ، نا ابن جريج ، ثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "كل مسكر مخر ، وكل مسكر حرام : " 

بن حممد بن احلسن احلافظ ، نا أمحد بن حممد بن الصباح الدواليب وأخربنا أبو احلسن العلوي ، ثنا أمحد  - ٢٦٧٨
كل مسكر مخر ، وكل : " ، ثنا روح بن عبادة ، نا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا قال 

حديث موسى بن عقبة مرفوعا مشهور ، وحديث : هكذا حدثنا روح مرفوعا قال الشيخ : قال أمحد " مسكر حرام
 مالك مرفوعا غريب ، تفرد به الدواليب ، عن روح ، وهو ثقة ، واحلديث يف األصل مرفوع

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا حممد بن عيسى بن  - ٢٦٧٩
ن نافع ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى أخربنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، ع: الطباع ، وأبو الربيع الزهراين ، قاال 

كل مسكر مخر وكل مسكر حرام ، ومن شرب اخلمر يف الدنيا ، فمات ، وهو يدمنها ومل : " اهللا عليه وسلم قال 
 "يتب منها مل يشرهبا يف اآلخرة 

 بن سعيد ، عن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا أبو املثىن ، نا مسدد ، نا حيىي - ٢٦٨٠
كل : " وال أعلمه إال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثين نافع ، عن ابن عمر ، قال : عبيد اهللا ، قال 

 "مسكر مخر ، وكل مخر حرام 
وأخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا مسدد ، وموسى بن إمساعيل ، قاال  - ٢٦٨١

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : مهدي بن ميمون ، نا أبو عثمان األنصاري ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت  أخربنا: 
 "كل مسكر مخر ، وما أسكر منه الفرق ، فملء الكف منه حرام : " عليه وسلم يقول 

و األزهر ، وحممد وأخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أب - ٢٦٨٢



: بن املنخل ، نا أبو ضمرة ، نا داود بن بكر بن أيب الفرات ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال 
وقد روينا عن نافع ، عن ابن  - ٢٦٨٣"ما أسكر كثريه ، فقليله حرام : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بيه ، وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وعن عامر بن سعد بن أيب عمر ، وعن سامل بن عبد اهللا ، عن أ

عن النيب صلى اهللا عليه : وقاص ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل ما روينا عن جابر إال أن سعدا قال 
 "أهناكم عن قليل ما أسكر كثريه : " وسلم 
: لطالء وهو العنب يعصر ، مث يطبخ ، مث جيعل يف الدنان ؟ قال أنه سئل عن ا: وروينا عن ابن عباس ،  - ٢٦٨٤

إن النار ال حتل شيئا ، وال : وروي عنه ، أنه قال " فكل مسكر حرام : إذا كثر منه يسكر ، قال : أيسكر ؟ قالوا 
 تتخذون منه سكرا ، ورزقا حسنا: وأما قول اهللا عز وجل . حترمه 
 "السكر ما حرم من مثرهتا ، والرزق احلسن ما حل من مثرهتا : " نه قال فقد روينا عن ابن عباس ، أ - ٢٦٨٥
 "هي منسوخة : " وقال الشعيب ، وأبو رزين ، وإبراهيم " السكر اخلمر قبل حترميها : " وقال جماهد  - ٢٦٨٦
، إمنا حرمت اخلمر بعينها القليل منها ، والكثري ، والسكر من كل شراب : " وأما حديث ابن عباس  - ٢٦٨٧

وكذلك رواه أمحد بن حنبل ، عن حممد بن جعفر ، عن " هو السكر بفتح السني والكاف ، واملراد بالسكر املسكر 
املسكر من كل شراب أخربنا أبو : شعبة ، عن مسعر ، عن أيب عون ، عن أيب عبد اهللا بن شداد ، عن ابن عباس 

يف ، نا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ، حدثين أيب فذكره وكذلك عبد اهللا احلافظ ، نا أبو سعيد أمحد بن إبراهيم الصو
 رواه موسى بن هارون احلافظ ، عن أمحد

وأما حديث أيب األحوص سالم بن سليم ، عن مساك ، عن القاسم بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب  - ٢٦٨٨
مجعوا على أن أبا األحوص وهم من إسناده فقدأ" اشربوا وال تسكروا : " بردة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "وال تشربوا مسكرا : " ، ومتنه ، وإمنا الرواية عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فقد قال " هي الشربة اليت تسكرك " وأما حديث احلجاج ، عن محاد ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود  - ٢٦٨٩

 "ذا باطل ه: عبد اهللا بن املبارك 
: " كانوا يقولون : وروى ابن املبارك ، عن احلسن بن عمرو ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم ، قال  - ٢٦٩٠

وأما الروايات عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وعن عمر يف السكر " إذا سكر من شراب مل حيل أن يعود فيه أبدا 
وة واردة فيه إذا خشي شدته قبل بلوغه حد اإلسكار ، فإذا بلغ حد باملاء ، فإن أكثرها ضعيفة واليت فيها زيادة ق

 اإلسكار ، فإنه فعل فيه ما
أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا هشام بن عمار ، نا صدقة بن خالد ،  - ٢٦٩١

علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ل نا زيد بن واقد ، عن خالد بن عبد اهللا بن حسني ، عن أيب هريرة ، قا
اضرب هبذا احلائط ، : " وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته يف دباء ، مث أتيت به ، فإذا هو ينش ، فقال 

تابعه عثمان بن عالق ، عن خالد بن حسني موىل عثمان بن عفان " فإن هذا شراب من ال يؤمن باهللا ، واليوم اآلخر 
 يقول مسع أبا هريرة

وروينا عن أيب موسى األشعري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه ، وروينا عن نافع ، موىل ابن عمر  - ٢٦٩٢
اإلداوة اليت تغريت فذاقها عمر ، فقبض وجهه ، مث دعا مباء فصبه عليها ، واهللا ما قبض عمر وجهه إال أهنا " يف 

 "د ختللت ، وكذلك قاله ابن املسيب ، وعتبة بن فرق
إن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كانوا إذا محض عليهم النبيذ : " وقال زيد بن أسلم  - ٢٦٩٣



 "كسروه باملاء 
كنا ننبذ : " ويف حديث عائشة أهنا قالت . وقال عبد اهللا بن عمر إمنا كسر عمر النبيذ من شدة حالوته  - ٢٦٩٤

ويف حديث ابن . بذغدوة ، فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء ، فيشربه غدوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سقاء ين
انتبذوه على غدائكم : " ما نصنع بالزبيب ؟ قال : قلنا ، يعين للنيب صلى اهللا عليه وسلم : الديلمي ، عن أبيه قال 

 "، واشربوه على عشائكم ، وانتبذوه على عشائكم ، واشربوه على غدائكم 
كان النبيذ الذي يشرب عمر ، وكان ينقع له الزبيب : " د بن أسلم ، عن أبيه ، أنه قال وروينا عن زي - ٢٦٩٥

 فعلى هذه الصفة كان نبيذهم" غدوة ، فيشربه عشية ، وينقع له عشية ، فيشربه غدوة ، وال جيعل فيه دردي 
إمنا أضربك على "  :والذي روي عن عمر ، أن رجال أتى ساحيته ، فشرب منها ، فسكر فضربه ، وقال  - ٢٦٩٦
 فإمنا رواه سعيد بن ذي لعوة وقيل ابن ذي حدان وهو عند أهل العلم ضعيف ال حيتج به" السكر 
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا عباس بن حممد ، نا روح  - ٢٦٩٧

عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن أيب قتادة ، أن رسول اهللا بن عبادة ، نا حسني املعلم ، نا حيىي بن أيب كثري ، 
ال تنبذوا الرطب والزهو مجيعا ، والتمر والزبيب مجيعا ، وانتبذوا كل واحدة منها : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

ن يكون حيتمل أ: فسألت عن ذلك عبد اهللا بن أيب قتادة ، فأخربين بذلك عن أبيه ، وقال : قال حيىي " على حدته 
النهي عن اخلليطني ألنه أقرب إىل االشتداد حىت إذا مل يبلغه مل حيرم ، وحيتمل أن يكون النهي ألجل اخللط ، فاألوىل 

أن يتنزه عنه ، وإن مل يشتد ألن أخبار النهي أصح وأكثر مما روي مرسال عن عائشة يف إلقائهم الزبيب يف التمر ، 
وأما األحاديث اليت رويت يف النهي عن األوعية ، فيحتمل . ، واهللا أعلم  وسقيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أيضا أن يكون ألن االنتباذ فيما هنى عنه أسرع إىل الفساد واالشتداد حىت يصري مسكرا ، مث قد وردت الرخصة يف 
العنزي ، ثنا عثمان بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أمحد بن حممد بن سلمة  - ٢٦٩٨األوعية إذا اجتنب املسكر

قال رسول : سعيد ، نا أمحد بن يونس ، نا معرف بن واصل ، عن حمارب بن دثار ، عن ابن بريدة ، عن أبيه قال 
كنت هنيتكم عن األشربة يف ظروف األدم ، فاشربوا يف كل وعاء غري أال تشربوا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 "مسكرا 
إين كنت هنيتكم أن تنتبذوا يف : " بر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وروينا يف ، حديث جا - ٢٦٩٩

 "الدباء ، واحلنتم ، واملزفت فانبذوا ، وال أحل مسكرا 
 باب وجوب احلد يف اخلمر

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني بن حممد بن الفضل القطاين ببغداد ، نا أبو سهل بن زياد القطان ، نا  - ٢٧٠٠
د بن شريك ، نا ابن أيب مرمي ، نا حيىي بن أيوب ، حدثين ابن اهلاد ، حدثين حممد بن إبراهيم ، أن أبا سلمة بن عبي

عبد الرمحن ، أخربه عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بشارب ، فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
، مث أمرهم فبكتوه ، " ارجعوا : " بيده ، ومنهم بثوبه مث قال أصحابه أن يضربوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم 

أال تستحي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تصنع هذا ؟ مث أرسله ، فلما أدبر وقع القوم يدعون عليه : فقالوا 
ا هذا ، ولكن ال تقولو: " ويسبونه يقول القائل اللهم أخزه ، اللهم العنه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تابعه أنس بن عياض وغريه ، عن يزيد بن اهلاد غري أن ابن عياش مل يذكر " اللهم اغفر له ، اللهم ارمحه : قولوا 
واحثوا عليه " ورواه عبد الرمحن بن أزهر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم دون قصة السب ، وزاد . البكت 
فحثى عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويف بعضها . وجهه التراب فحثى يف : ويف بعض الروايات عنه ". التراب 



 التراب
الضرب بالنعال ، واجلريد مل يزد " ويف حديث عقبة بن احلارث أيت بالنعيمان ، أو ابن النعيمان ، فذكر  - ٢٧٠١

 "عليه 
سلم قد جلده يف ويف حديث عمر بن اخلطاب يف قصة امللقب حبمار ، وكان النيب صلى اهللا عليه و - ٢٧٠٢

ال تلعنه : " اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال : " الشراب فأيت به يوما ، فأمر به ، فجلد ، فقال رجل من القوم 
 "، فواهللا ما علمت هذا إال أنه حيب اهللا ورسوله 

نصر ، نا سفيان بن أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، نا سعدان بن  - ٢٧٠٣
عبيد اهللا بن عمر ، " ذكر يل أن : مسعت عمر ، يقول : عيينة ، عن الزهري ، مسع السائب بن يزيد ، يقول 

عن معمر ، عن الزهري ، عن : قال سفيان " وأصحابا له شربوا شرابا ، وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددهتم 
 السائب ، فرأيته حيدهم

زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس األصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مسلم بن خالد ، وأخربنا أبو  - ٢٧٠٤
إن الريح لتكون من الشراب الذي : " أجتلد يف ريح الشراب ؟ فقال عطاء : قلت لعطاء : عن ابن جريج ، قال 

قال الشافعي رمحه اهللا " حلد تاما ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا مجيعا على شراب واحد ، فسكر أحدهم جلدوا مجيعا ا
أخربنا الشافعي ، نا إبراهيم بن أيب حيىي ، نا جعفر بن حممد ، عن  - ٢٧٠٥قول عطاء مثل قول عمر بن اخلطاب: 

 "ال أويت بأحد شرب مخرا ، وال نبيذا مسكرا إال جلدته : " أبيه ، أن علي بن أيب طالب ، قال 
بن حممد بن سليمان ، نا اإلمام ، والدي ، نا حممد بن إسحاق بن خزمية ،  حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل - ٢٧٠٦

نا حممد بن موسى احلرشي ، نا زياد بن عبد اهللا ، نا حممد بن إسحاق ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد اهللا 
، فإن عاد فاجلدوه ،  من شرب اخلمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه: " ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

فرأى املسلمون : وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النعيمان أربع مرات قال : قال " فإن عاد الرابعة فاقتلوه 
ورواه معمر ، عن حممد بن املنكدر " أن احلد قد رفع القتل حني ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع مرات 

ك ، ورواه الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال ومل ، وزيد بن أسلم أهنما قاال ذل
 يسم النعيمان

 باب ذكر عدد احلد يف اخلمر
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين  - ٢٧٠٧

ركب نفر منهم : عن عبد اهللا الداناج ، عن حضني أيب ساسان ، قال ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، 
: " ،فأتوا عثمان بن عفان ، فأخربوه مبا صنع الوليد بن عقبة ، فقال عثمان لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما 

ك ، فيما أنت هذا ، ول هذا غري: قم فاجلده ، فقال احلسن : دونك ابن عمك عنك فاجلده ، وقال علي للحسن 
بل عجزت ، ووهنت ، وضعفت يا عبد اهللا بن جعفر ، قم فاجلده ، فجعل جيلده ، وعلي يعد حىت بلغ : فقال 

أمسك جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني ، وجلد أبو بكر أربعني ، وجلد عمر مثانني ، : أربعني ، فقال 
وأبو بكر ، وعمر صدرا من خالفته : ، وزاد ، فقال ورواه يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أيب عروبة " وكل سنة 

: يف احلديث : ورواه عبد العزيز بن املختار ، عن عبد اهللا بن فريوز وقال . أربعني ، وأمتها عمر مثانني ، وكل سنة 
 عن علي ، وهذا أحب إيل يعين أربعني

بن اخليار ، يف شأن الوليد قال  ويف احلديث الصحيح ، عن عروة بن الزبري ، عن عبيد اهللا بن عدي - ٢٧٠٨



 "فسنأخذ فيه إن شاء اهللا تعاىل باحلق ، فجلد الوليد أربعني ، وأمر عليا أن جيلده : " عثمان 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان : " وروينا يف ، حديث وكيع ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أنس  - ٢٧٠٩

: وأبو بكر ضرب أربعني ، فلما ويل عمر شاورهم ، فقال ابن عوف يضرب يف اخلمر بالنعال ، واجلريد أربعني ، 
 "أرى أن نضربه مثانني ، فضربه مثانني 

وأخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر حممد بن أمحد بن أمحد بن حممويه العسكري ، نا جعفر بن حممد  - ٢٧١٠
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت برجل شرب اخلمر  "القالنسي ، نا آدم ، نا شعبة ، نا قتادة ، عن أنس بن مالك 

، فضربه جبريدتني حنوا من أربعني ، مث صنع أبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر استشار الناس فيه ، فقال عبد 
أن رسول اهللا صلى : ورواه مهام بن حيىي ، عن قتادة ، عن أنس .ففعل " أخف احلدود مثانون : الرمحن بن عوف 

فأمر قريبا من عشرين رجال ، فجلده كل واحد جلدتني باجلريد ، : " ه وسلم أيت برجل قد سكر قال اهللا علي
مث أيت أبو بكر بسكران ، فتوخى الذي كان من ضرهبم يومئذ ، : ويف حديث الزهري ، عن ابن أزهر " والنعال 

أرسلين خالد بن : لكليب قال ويف حديث الزهري ، عن محيد بن عبد الرمحن ، عن ابن وبرة ا. فضرب أربعني 
إن خالد بن الوليد أرسلين : الوليد إىل عمر فأتيته ، ومعه عثمان وعبد الرمحن وعلي ، وطلحة ، والزبري ، فقلت 

: هم هؤالء عندك ، فقال علي : إن الناس قد اهنمكوا يف اخلمر ، وحتاقروا العقوبة فيه ، فقال عمر : إليك ، ويقول 
وكان عمر إذا أيت بالضعيف الذي كانت منه : إذا هذى افترى ، وعلى املفتري مثانون قال نراه إذا سكر هذى و

وهكذا قال ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن . وجلد عثمان أيضا مثانني ، وأربعني : الزلة ضربه أربعني قال 
ه ، وحيتمل أن يكونا قاال إن عبد الرمحن بن عوف أشار ب: إن عليا أشار به ، ويف حديث أنس بن مالك : عباس 
 ذلك

وأخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو حممد بن شوذب الواسطي ، نا شعيب بن أيوب ، نا معاوية بن  - ٢٧١١
ما من : " هشام ، وقبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن أيب حصني ، عن عمري بن سعيد ، عن علي ، أنه قال 

شيئا إال صاحب اخلمر لو مات لوديته ؛ إن رسول اهللا صلى اهللا عليه صاحب حد أقيم عليه ، أجد يف نفسي عليه 
وسلم ، مل يسنه ، وإمنا أراد ، واهللا أعلم مل يسنه زائدا على األربعني ، أومل يسنه بالسياط ، ويف ذلك داللة على أن 

 "من عزره السلطان فمات كان مضمونا 
اخلطاب أرسل إىل امرأة ، ففزعت وأجهضت ما يف بطنها ، وبلغنا أن عمر بن : قال الشافعي رمحه اهللا  - ٢٧١٢

وقد روي " عزمت عليك لتقسمنها على قومك : " فاستشار عليا ، فأشار عليه أن يديه ، فأمر عمر عليا ، فقال 
يف بيت املال ، وإما قال على عاقلة : مث من مات منه ، فديته إما قال : عن احلسني يف حديث علي يف حد اخلمر 

 ام شك الشافعي وحديث عمر يؤكد قول من جعلها على عاقلة اإلماماإلم
 باب اخلتان
أخربنا أبو : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو احلسن علي بن حممد بن علي املهرجاين وآخرون قالوا  - ٢٧١٣

سعيد بن املسيب ، عن العباس حممد بن يعقوب ، نا أبو حيىي زكريا بن حيىي بن أسد ، نا سفيان ، عن الزهري ، عن 
الفطرة مخس ، أو مخس من الفطرة اخلتان ، واالستحداد ، : " أيب هريرة ، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "ونتف اإلبط ، وقص الشارب ، وتقليم األظفار 
، نا حيىي بن  وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد الصفار ، نا عبيد بن شريك - ٢٧١٤

اختنت : " بكري ، نا الليث ، عن ابن عجالن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



وحدثين مبثله ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، : قال " إبراهيم حني بلغ مثانني سنة ، واختنت بالقدوم 
ويف حديث موسى بن علي ، عن أبيه أن إبراهيم خليل الرمحن أمر أن . سلم حنوه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

خيتنت ، وهو ابن مثانني سنة ، فعجل واختنت بقدوم ، فاشتد عليه الوجع ، فدعا ربه ، فأوحى اهللا إليه أنك عجلت 
الث عشرة سنة ، وخنت وخنت إمساعيل وهو ابن ث: قال . يا رب كرهت أن أؤخر أمرك : قبل أن نأمرك باآللة قال 
 إسحاق ، وهو ابنسبعة أيام

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس هو األصم ، نا حممد بن عبيد اهللا ، نا أبو عبد الرمحن املقري ،  - ٢٧١٥
مث : فهذه ملة إبراهيم عليه السالم ، وقد قال اهللا عز وجل . مسعت أيب يقول ، فذكره : نا موسى بن علي ، قال 

أخربت عن عثيم بن كليب ، عن أبيه ، عن : ويف حديث ابن جريج قال . أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
ألق عنك شعر : " قد أسلمت ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : جده أنه جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ألق عنك شعر الكفر : " صلى اهللا عليه وسلم قال آلخر معه وأخربين آخر أن النيب : قال " احلق : الكفر يقول 
أخربناه أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا خملد بن خالد ، نا عبد الرزاق ، نا " واختنت 

 ن جريجهو عثيم بن كثري بن كليب حديثه عند اب: وقيل . أخربته عن عثيم بن كليب ، فذكره : ابن جريج ، قال 
أخربنا أبو حممد السكري ، ببغداد ، نا أبو بكر الشافعي ، نا جعفر بن حممد بن األزهر ، نا املفضل بن  - ٢٧١٦

غسان الغاليب ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا عبيد اهللا بن عمرو ، حدثين رجل ، من أهل الكوفة ، عن عبد امللك بن 
أم عطية ختفض اجلواري ، فقال هلا النيب صلى : نة امرأة يقال هلا كان باملدي: عمري ، عن الضحاك بن قيس ، قال 

قال : قال الغاليب " يا أم عطية اخفضي ، وال تنهكي ، فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج : " اهللا عليه وسلم 
ه حممد بن والرجل الذي مل يسمه أرا: حيىي بن معني الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري ، قال الشيخ رمحه اهللا 

 "إذا خفضت فأمشي ، وال تنهكي " وروينا يف رواية ضعيفة عن أنس ، يف هذا احلديث  - ٢٧١٧حسان الكويف
وال يصح رفعه ، " اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء : " والذي روي عن ابن عباس ، وغريه ، مرفوعا  - ٢٧١٨

 "املراد به سنة واجبة 
 وباهللا التوفيق" ال تقبل صالة رجل مل خيتنت : " قال  فقد روي عن ابن عباس ، أنه - ٢٧١٩

 باب صفة السوط والضرب
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو احلسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا القعنيب ، فيما قرأ  - ٢٧٢٠

لى اهللا عليه وسلم ، على مالك ، عن زيد بن أسلم ، أن رجال ، اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول اهللا ص
فأيت بسوط جديد مل تقطع " فوق هذا : " فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسوط ، فأيت بسوط مكسور قال 

أيها الناس ، قد آن لكم أن : " فأيت بسوط قد الن وركب به ، فأمر به ، فجلد ، قال " فقال بني هذين " مثرته ، 
من هذه القاذورات شيئا ، فليستتر بستر اهللا ، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم تنتهوا عن حدود اهللا ، فمن أصاب 

 هكذا جاء مرسال ، وقد أسند آخره عن ابن عمر مرفوعا" عليه كتاب اهللا عز وجل 
أريد ألني من : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، فيه لني ، أنه أيت برجل يف حد فأيت بسوط فيه شدة فقال  - ٢٧٢١

اضرب ، وال يرى إبطك : أريد أشد من هذا ، فأيت بسوط بني السوطني فقال : يت بسوط فيه لني فقال هذا ، مث أ
 "وأعط كل عضو حقه 

 "واتق وجهه ، ومذاكريه ، ودع له يديه يتقي هبما " وعن علي  - ٢٧٢٢
 "قاعدة يضرب الرجل قائما ، واملرأة " وعن ابن مسعود ، مثل ما روينا عن عمر ، وعن علي ،  - ٢٧٢٣



 "ال حيل يف هذه األمة جتريد ، وال مد ، وال غل و صفد : " وعن ابن مسعود ، بإسناد مرسل  - ٢٧٢٤
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه : " وروينا يف احلديث الثابت ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٧٢٥

 وباهللا التوفيق" 
 باب التعزير
 "من بلغ حدا يف غري حد فهو من املعتدين " موصوال ، واملرسل أوىل روينا عن علي ، مرسال ، و - ٢٧٢٦
وروي يف اآلثار ، يف مقدار التعزير حبدود خمتلفة وأحسن ما يصار إليه يف ذلك من ثابت عن رسول اهللا  - ٢٧٢٧

سن بن سفيان ، نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن عبد اهللا ، نا احل: صلى اهللا عليه وسلم ، وهو فيما 
بينا حنن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد : أمحد بن عيسى ، نا ابن وهب ، نا عمرو ، عن بكري بن األشج قال 

حدثين عبد الرمحن بن جابر ، عن أبيه ، عن أيب : الرمحن بن جابر ، فحدثه ، فأقبل علينا سليمان بن يسار ، فقال 
ال جيلد أحد فوق عشرة أسواط إال يف حد من : " لى اهللا عليه وسلم يقول بردة األنصاري أنه مسع رسول اهللا ص

ورواه أيضا عبد اهللا بن أيب بكر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال ، واألول حديث " حدود اهللا عز وجل 
رواة ، موصول متفق على صحته ، وقيل فيه عن عبد الرمحن بن جابر ، عن أيب بردة ، وذلك تقصري من بعض ال

 وعمرو بن احلارث من احلفاظ الثقات
 باب احلدود كفارات

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو حامد بن بالل ، نا حيىي بن الربيع ، نا سفيان بن عيينة ، ح ، وأخربنا أبو  - ٢٧٢٨
: قلت لسفياننب عيينة :  عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر أمحد بن إسحاق ، نا إمساعيل بن قتيبة ، نا حيىي بن حيىي ، قال

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا : أخربين أبو إدريس اخلوالين ، عن عبادة بن الصامت ، قال : مسعت الزهري ، يقول 
تبايعوين على أال تشركوا باهللا شيئا ، وال تسرقوا ، وال تزنوا ، اآلية كلها ، فمن : " عليه وسلم يف جملس ، فقال 

اهللا ، ومن أصاب شيئا من ذلك ، فعوقب به ، فهو كفارته ، ومن أصاب شيئا من ذلك ، وىف منكم ، فأجره على 
 "فستره اهللا ، فهو إىل اهللا إن شاء اهللا عذبه ، وإن شاء غفر له 

 باب االستتار بستر اهللا
، نا  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ، نا حممد بن سعد العويف - ٢٧٢٩

: مسعت أبا هريرة ، يقول : قال سامل : يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، نا ابن أخي ابن شهاب ، عن عمه ، قال 
كل أميت معاىف إال اجملاهرين ، وإن من اإلجهار أن يعمل الرجل يف : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

ا فالن عملت البارحة كذا ، وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ي: الليل عمال ، مث يصبح ، وقد ستره ربه ، فيقول 
 "ويبيت يف ستر ربه ويصبح يكشف ستر اهللا عنه 

أخربنا أبو الفتح هالل بن جعفر احلفار ببغداد ، نا احلسني بن حيىي بن عياش القطان ، نا حفص بن  - ٢٧٣٠
حدثين عبد اهللا بن دينار ، : األنصاري ، يقول مسعت حيىي بن سعيد : عمرو الربايل ، نا عبد الوهاب الثقفي ، قال 

اجتنبوا هذه القاذورة اليت هنى اهللا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أن رجم األسلمي قال : عن ابن عمر 
 "أهنما أمرا باالستتار : " وروينا عن أيب بكر ، وعمر  - ٢٧٣١"عنها ، فمن أمل ، فليستتر بستر اهللا عز وجل 

 الستر على أهل احلدود مامل يبلغ السلطان باب
من ستر على : " روينا يف احلديث الثابت ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٧٣٢

وذلك أن " لو سترته بثوبك لكان خريا لك : " ويذكر أنه قال هلزال يف قصة ماعز " مسلم ستره اهللا يوم القيامة 



 " النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ليخربه هزاال أمره أن يأيت
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو الوليد هشام ،  - ٢٧٣٣

حدثين الليث بن سعد ، نا إبراهيم بن نشيط الوعالين ، عن كعب بن علقمة ، عن دخني أيب اهليثم ، كاتب عقبة 
ال تفعل ، ولكن : إن لنا جريانا يشربون اخلمر ، وأنا داع هلم الشرط ، فيأخذوهنم قال : قبة بن عامر قلت لع: قال 

إين هنيتهم ، فلم ينتهوا ، وأنا داع هلم : ففعل فلم ينتهوا ، فجاء دخني إىل عقبة ، فقال : عظهم ، وهتددهم قال 
من ستر عورة مؤمن ، : " صلى اهللا عليه وسلم يقول وحيك ال تفعل ، فإين مسعت رسول اهللا : الشرط ، فقال عقبة 

 "فكأمنا استحيا موءودة من قربها 
إن اهللا قد هنانا : " هل لك يف فالن تقطر حليته مخرا ؟ فقال : وروينا عن عبد اهللا بن مسعود ، أنه قيل له  - ٢٧٣٤

 "أن نتجسس ، فإن يظهر لنا نأخذه 
أبو سهل أمحد بن حممد بن إبراهيم املهراين ، وأبو العباس أمحد بن حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، و - ٢٧٣٥

أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا : أمحد الشاذياخي ، وآخرون قالوا 
، عن أبيه ، عن عمرة حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ، حدثين عبد امللك بن زيد ، عن حممد بن أيب بكر بن حزم 

أقيلوا على : " " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بنت عبد الرمحن ، عن عائشة ، رضي اهللا عنها أهنا قالت 
وذوو اهليئات الذين يقالون : وقيل عنه دون ذكر أبيه قال الشافعي "" ذوي اهليئات عثراهتم إال حدا من حدود اهللا 

 ن ليسوا يعرفون بالشر ، فيزل أحدهم الزلةعثراهتم ما مل يكن حدا الذي
 باب منع الرجل نفسه ، وحرميه ، وماله

من قتل دون ماله مظلوما ، : " يف احلديث الثابت عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٧٣٦
 "فهو شهيد 
اس بن الفضل األسفاطي ، نا أبو وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد الصفار ، نا عب - ٢٧٣٧

الوليد ، نا إبراهيم بن سعد ، حدثين أيب ، عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد اهللا بن 
من أصيب دون ماله فهو شهيد ، ومن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عوف ، عن سعيد بن زيد ، قال 

ورواه أبو داود ، عن إبراهيم ، وقال يف احلديث " ومن أصيب دون دينه فهو شهيد أصيب دون أهله فهو شهيد ، 
 باب ما يسقط القصاص من العمد"من قتل دون أهله ، أو دون دمه ، أو دون دينه ، فهو شهيد : " 

ن نصر ، نا أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر ب: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وآخرون ، قالوا  - ٢٧٣٨
ابن وهب ، أخربين ابن جريج ، عن عطاء بن أيب رباح ، أن صفوان بن يعلى بن أمية ، حدثه عن يعلى بن أمية ، 

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة العسرة ، وكانت أوثق أعمايل يف نفسي ، وكان يل أجري : " قال 
بعه ، فسقطت ثنيته ، فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ، فقاتل إنسانا ، فعض أحدمها صاحبه ، فانتزع أص

 "فأهدر ثنيته 
أيدع يده يف فيك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فحسبت أن صفوان ، قال : قال عطاء  - ٢٧٣٩

بن أيب وقد روى هذا احلكم أيضا عمران بن حصني ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وا" فتقضمها كقضم الفحل 
 مليكة ، عن أبيه ، عن أيب بكر الصديق

 .فاستشهدوا عليهن أربعة منكم : باب الرجل جيد مع امرأته رجال فيقتله قال اهللا تعاىل 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أمحد بن سليمان الفقيه ، نا احلارث بن حممد ، نا إسحاق بن عيسى ، عن  - ٢٧٤٠



يا رسول اهللا إن وجدت مع امرأيت رجال : عن أيب هريرة ، أن سعد بن عبادة قال  مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ،
 "نعم : " أمهله حىت آيت بأربعة شهداء ؟ قال 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا  - ٢٧٤١
ابن خيربي وجد مع امرأته : بن املسيب ، أن رجال من أهل الشام يقال له  مالك ، عن حيىي بن سعيد ،عن سعيد

رجال ، فقتله ، أو قتلها ، فأشكل على معاوية القضاء فيها ، فكتب إىل أيب موسى يسأل له عن ذلك علي بن أيب 
، عزمت  إن هذا الشيء ما هو بأرضنا: " طالب ، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أيب طالب ، فقال له علي 

أنا أبو حسن إن مل يأت بأربعة شهداء ، : كتب إيل يف ذلك معاوية ، فقال علي : عليك لتخربين ، فقال أبو موسى 
 "فليعط برمته 

: وأما الذي روينا عن عمر بن اخلطاب ، يف املرأة أرادها رجل من نفسها ، فرمته بفهر ، فقتلته ، فقال  - ٢٧٤٢
هذا عندنا من عمر إن البينة قامت عنده على املقتول أو : " فقد قال الشافعي " ؤدى أبدا ذاك قتيل اهللا ، واهللا ال ي" 

 "على أن ويل القتيل أقر عنده مبا وجب له أن يقتل املقتول 
 باب التعدي واالطالع

هللا بن أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، نا عبد اهللا بن حممد بن احلسن بن الشرقي ، نا عبد ا - ٢٧٤٣
هاشم ، نا سفيان ، ح وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، مبكة ، نا احلسن 

اطلع رجل من : بن حممد الزعفراين ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، مسع سهل بن سعد الساعدي ، يقول 
لو أعلم أنك تنظرين لطعنت : " ه مدرى حيك به رأسه ، فقال جحر يف حجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مع

لو علمت أنك " ويف رواية ابن هاشم . لفظ حديث الزعفراين " به يف عينك إمنا جعل االستئذان من أجل البصر 
 ورواه أيضا أنس بن مالكبمعناه" تنظرين 
ن بن نصر ، نا سفيان بن عيينة ، عن أيب أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو جعفر الرزاز ، نا سعدا - ٢٧٤٤

لو أن امرءا اطلع عليك بغري إذن : " الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ويف رواية محاد بن سلمة ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، " فحذفته حبصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك جناح 

 "هدرت عينه : " ريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أيب ه
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد الصفار ، نا متتام حممد بن غالب ، نا سليمان بن داود  - ٢٧٤٥

نيب ، نا معاذ بن هشام ، أخربين أيب ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشري بن هنيك ، عن أيب هريرة ، عن ال
 "من اطلع على قوم بغري إذهنم فرموه ، فأصابوا عينه ، فال دية له ، وال قصاص : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

وحدثنا حممد بن يوسف ، نا أبو علي احلسن بن اخلضر األسيوطي ، مبكة ، نا أبو عبد الرمحن أمحد بن  - ٢٧٤٦
من اطلع يف بيت قوم : " فذكره بإسناده هذا غري أنه قال  شعيب النسائي ، نا حممد بن املثىن ، نا معاذ بن هشام ،

 تابعهما عمرو بن علي ، عن معاذ" بغري إذهنم ، ففقأوا عينه ، فال دية له ، وال قصاص 
ففقأ : " ومبعناه رواه عبد الرمحن بن أيب عتيق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٧٤٧

باب الضمان على البهائم قد مضى يف احلديث الثابت ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى "فيه شيء  عينه ما كان عليه
 " .العجماء جبار : " اهللا عليه وسلم قال 

وأخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممود بن خالد ،  - ٢٧٤٨
كانت له : ، عن الزهري ، عن حرام بن حميصة األنصاري ، وعن الرباء بن عازب ، قال  نا الفريايب ، عن األوزاعي



إن حفظ " ناقة ضاربة ، فدخلت حائطا ، فأفسدت فيه ، فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها ، فقضى 
" ما أصابت ماشيتهم بالليل احلوائط بالنهار على أهلها ، وإن حفظ املاشية بالليل على أهلها ، وأن على أهل املاشية 

 تابعه حممد بن مصعب ، وأيوب بن سويد ، عن األوزاعي يف وصله
أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وآخرون ، قالوا  - ٢٧٤٩

عن الزهري ، عن حرام بن حميصة ، بن عفان ، نا معاوية يعين ابن هشام ، عن سفيان ، عن عبد اهللا بن عيسى ، 
أن حفظ الثمار على : " أن ناقة ، آلل الرباء أفسدت شيئا ، فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن الرباء ، 

تابعه مؤمل بن إمساعيل ، عن سفيان ، ورواه عبد " أهلها بالنهار ، وضمن أهل املاشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل 
ورواه ابن عيينة ، عن الزهري ، . عن الزهري ، عن حرام بن حميصة ، عن أبيه أن ناقة للرباء الرزاق عن معمر ، 

العجماء " ال خيالف هذا احلديث : عن سعيد بن املسيب ، وحرام بن سعد بن حميصة أن ناقة للرباء قال الشافعي 
ار ، ويف حال غري جبار ، ولكن دل على أن ما أصابت العجماء من جرح ، وغريه يف حال جب" جرحها جبار 

فيضمن أهل السائمة بالليل ما أصابت من زرع ، وال يضمنونه بالنهار ، ويضمن القائد ، والراكب ، والسائق ألن 
وأما ما روي عن النيب صلى اهللا : عليهم حفظها يف تلك احلال ، وال يضمنون ، إذا انفلتت وبسط الكالم فيه قال 

وإمنا أراد : قال الشيخ " فهو غلط ، واهللا أعلم ألن احلفاظ مل حيفظوها هكذا " ار الرجل جب: من : " عليه وسلم 
: " حديث سفيان بن حسني ، عن الزهري ، عن ابن املسيب ، عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

احلسن الدارقطين ، وغريه فهذه زيادة تفرد هبا سفيان بن حسني من أصحاب الزهري أنكره عليه أبو " الرجل جبار 
من احلفاظ وروي عن أيب قيس األودي ، عن هذيل بن شرحبيل ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، منقطعا ، 

وأسنده قيس بن الربيع عنه بذكر عبد اهللا فيه ، وهو وهم وقيس ال حيتج به ، وروي عن آدم ، عن شعبة ، عن 
 وهم ، ومل يتابعه عليه أحد عن شعبة ، قاله الدارقطين حممد بن زياد ، عن أيب هريرة مرفوعا ، وهو

" النار جبار : " وأما الذي يف صحيفة مهام بن منبه ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٧٥٠
هذا ليس بشيء مل يكن يف الكتب باطل وليس بصحيح : ، وقال أمحد بن حنبل " ال أراه إال ومها : " فقد قال معمر 

يعين مثل ذلك ، فهو تصحيف وأما " أهل اليمن يكتبون النار النري ، ويكتبون البري : " وقال أمحد بن حنبل . 
من أوقف دابة يف سبيل من سبل املسلمني ، أو يف أسواقهم ، فأوطأت بيد ، أو رجل ، فهو ضامن ، فهو " حديث 

النعمان بن بشري مرفوعا ، وكالمها ضعيف أعين  إمنا رواه أبو جزء ، عن السري بن إمساعيل ، عن الشعيب ، عن
 سريا ، وأبا جزءباب أخذ الويل بالويل

كان الرجل يؤخذ بذنب غريه حىت جاء إبراهيم عليه السالم فقال : " روينا عن عمرو بن أوس ، قال  - ٢٧٥١
افظ ، نا أبو العباس ، نا الربيع أخربنا أبو عبد اهللا احل" وإبراهيم الذي وىف أال تزر وازرة وزر أخرى : اهللا عز وجل 

والذي : " ، نا الشافعي ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، فذكره قال الشافعي رضي اهللا عنه 
مسعت واهللا أعلم يف هذا أال يؤخذ أحد بذنب غريه ألن اهللا تعاىل جزى العباد على أعمال أنفسهم ، وكذلك أمواهلم 

 "اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن جناية اخلطأ من احلر من اآلدميني على عاقلته إال حيث خص رسول 
وكذلك حديث أيب رمثة ، وهو فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا علي بن محشاد ، نا إمساعيل بن  - ٢٧٥٢

انطلقت مع أيب : رمثة ، قال  إسحاق القاضي ، نا أبو الوليد ثنا عبد اهللا بن إياد بن لقيط ، نا إياد بن لقيط ، عن أيب
حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فسلم عليه أيب ، وجلسنا ساعة ، فتحدثنا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فتبسم رسول اهللا : قال . أشهد به : قال " حقا : " إي ورب الكعبة قال : قال أيب " ابنك هذا ؟ : " وسلم أليب 



أما إن ابنك هذا ال : " مث قال : حكا من ثبت شبهي بأيب ، ومن حلف أيب على ذلك قال صلى اهللا عليه وسلم ضا
هذا : أال تزر وازرة وزر أخرى إىل قوله : وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال " جيين عليك ، وال جتين عليه 

 نذير من النذر األوىل 

 كتاب السري

 كتاب السري
وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون مث ذكر إبانة اهللا : يف أول هذا الكتاب قوله تعاىل ذكر الشافعي رضي اهللا عنه 

عز وجل أن خريته من خلقه أنبياؤه ، مث ذكر اصطفاءه حممدا صلى اهللا عليه وسلم مبا اصطفاه به ، مث ملا بعثه أنزل 
قتاهلم ، ومل يأمره بعزلتهم ، مث أمره  عليه فرائضه ، وأمره بتبليغ رسالته ، وعصمة من قتلهم ، ومل يعرض عليهم

أذن للذين : بعزلة املشركني ، مث أذن اهللا للمستضعفني مبكة باهلجرة ، مث أذن هلم بأن يبتدئوا املشركني بقتال ، فقال 
:  قوله وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم إىل: يقاتلون بأهنم ظلموا وأباح هلم القتال مبعىن أبانه يف كتابه ، فقال 

وقاتلوهم حىت ال : نسخ هذا كله بقول اهللا عز وجل : وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه مث قال 
فلما مضت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدة من هجرته أنعم اهللا عليه فيها على : قال . تكون فتنة اآلية 

بالعدد مل يكن قبلها ففرض اهللا عليهم اجلهاد بعد إذ كان إباحة ال مجاعات ألتباعه حدث هلم هبا مع عون اهللا قوة 
انفروا : وقاتلوا يف سبيل اهللا وقال : كتب عليكم القتال وهو كره لكم اآلية وقال : فرضا ، فقال تبارك وتعاىل 

 .عىن خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم ، وأنفسكم يف سبيل اهللا وذكر سائر اآليات اليت وردت يف هذا امل
أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا ، وإن اهللا : " أول آية نزلت يف القتال : وروينا عن ابن عباس ، أنه قال  - ٢٧٥٣

وروينا عنه النسخ الذي ذكره الشافعي ، وروينا يف ، معناه ، عن سعيد بن املسيب ، وعروة " على نصرهم لقدير 
 العلماءبن الزبري ، وقاله ، سفيان الثوري وغريه من 

جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم : " ويف حديث أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٧٥٤
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو احلسن العنربي ، نا عثمان بن سعيد ، نا موسى بن إمساعيل ، " وألسنتكم 

 نا محاد ، عن محيد ، عن أنس فذكره
نا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا وأخرب - ٢٧٥٥

هشام ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري ، عن عياض بن محار اجملاشعي ، أن النيب صلى اهللا عليه 
فقال : فذكر احلديث ، وقال " ين يومي هذا أال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علم: " وسلم قال ذات يوم 

يا حممد إمنا بعثتك ألبتليك ، وأبتلي بك ، وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء تقرؤه نائما ويقظانا ، وإن اهللا : " 
استخرجهم كما أخرجوك واغزهم : ريب إذا يثلغوا رأسي ، فيدعوه خبزة ، فقال : أمرين أن أحرق قريشا ، فقلت 

 وذكر احلديث" أنفق فننفق عليك ، وابعث جيشا نبعث مخسة أمثاله ، وقاتل مبن أطاعك من عصاك نغزك ، و
بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن ، : وروينا يف ، حديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال  - ٢٧٥٦

 "فقاتل مبن أطاعك منهم من عصاك : " فقال يف حديث ذكره 
 ليه اجلهاد ، ومن له عذرباب من ال جيب ع

أخربنا أبو القاسم زيد بن أيب هاشم العلوي وأبو القاسم عبد الواحد بن حممد بن إسحاق النجار بالكوفة  - ٢٧٥٧
نا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم ، نا إبراهيم بن إسحاق القاضي ، نا قبيصة ، عن سفيان ، عن معاوية بن : قال 



استأذنته يف اجلهاد : ، عن عائشة أم املؤمنني ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت  إسحاق ، عن عائشة بنت طلحة
وهبذا اإلسناد ، عن سفيان ، عن حبيب يعين ابن أيب عمرة ، عن " حسبكن احلج ، أو جهادكن احلج : " ، فقال 

عرضت على : بن عمر عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم املؤمنني بنحو من هذا وقد مضى يف كتاب احلج حديث ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القتال يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم جيزين ، وعرضت يوم اخلندق ، 

وأنا ابن مخس عشرة سنة فأجازين وروينا يف عبد المرأة ، اتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض مغازيه ، 
ارجع إليها ، فإن مثلك مثل عبد ال يصلي ، إن مت قبل أن : " قال . ال :  قال" أذنت لك سيدتك ؟ : " فقال 

: قالت . نعم : اهللا هو أمرك أن تقرأ علي السالم ؟ قال : فرجع إليها ، فقالت " ترجع إليها ، وأقرأ عليها السالم 
 ذن أهل الدينوهكذا الرجل الذي يكون عليه دين ، فال يغزو إال بإ: قال الشيخ . ارجع ، فجاهد معه 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، إمالء ، نا بشر بن موسى ، نا عبد اهللا بن يزيد  - ٢٧٥٨
املقري ، نا سعيد بن أيب أيوب ، عن عياش بن عباس ، عن احلليب ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه 

وكذلك من له والدان فال جياهد إال : قال الشيخ " فر كل شيء إال الدين القتل يف سبيل اهللا يك: " وسلم قال 
 بإذهنما إذا كانا مسلمني

أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن علي الروذباري ، نا أبو بكر حممد بن أمحد بن حممويه العسكري ، نا  - ٢٧٥٩
مسعت أبا العباس الشاعر ، وكان ، ال يتهم يف : جعفر بن حممد ، نا آدم ، نا شعبة ، نا حبيب بن أيب ثابت ، قال 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستأذنه يف اجلهاد : مسعت عبد اهللا بن عمرو بن العاص يقول : حديثه قال 
ويف رواية عطاء " ففيهما فجاهد " قال . نعم : قال " أحي والداك ؟ : " ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ارجع إليهما فأضحكهما كما : " ن السائب ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ب
 "أبكيتهما 
قال " ارجع ، فاستأذهنما ، فإن أذنا لك ، فجاهد ، وإال فربمها : " ويف حديث أيب سعيد اخلدري قال  - ٢٧٦٠
ليس على الضعفاء ، وال : و فاقة ، أو غريها قال اهللا عز وجل وكذلك من له عذر بضرارة ، أو زمانة ، أ: الشيخ 

 على املرضى ، وال على الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هللا ورسوله
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد ، نا حفص بن عمر أبو عمر  - ٢٧٦١

ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف : ملا نزلت : حاق ، عن الرباء ، قال الضرير ، نا شعبة ، عن أيب إس
سبيل اهللا اآلية ، أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيدا ، فكتبها ، فجاء ابن أم مكتوم ، فشكا ضرارته لرسول 

 غري أويل الضرر: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا عز وجل 
هم أولو الضرر قوم كانوا ال يغزون معه كانت حتبسهم ، أوجاع : " نا عن ابن عباس ، أنه قال وروي - ٢٧٦٢
أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر ، بن داسة ، نا أبو داود ، أخربنا موسى بن إمساعيل ،  - ٢٧٦٣وأمراضئ

لقد : " صلى اهللا عليه وسلم قال  نا محاد ، عن محيد ، عن موسى بن أنس بن مالك ، عن أبيه ، أن رسول اهللا
يا : " قالوا " تركتم باملدينة أقواما ما سرمت مسريا ، وال أنفقتم من نفقة ، وال قطعتم من واد إال وهم معكم فيه 

: " ورواه أيضا جابر بن عبد اهللا إال أنه قال " حبسهم العذر : " رسول اهللا ، كيف يكونون معنا وهم باملدينة ؟ قال 
 "ملرض حبسهم ا
وأخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أمحد بن يوسف ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن مهام  - ٢٧٦٤

والذي نفسي بيده لوال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هذا ما حدث أبو هريرة ، قال : بن منبه ، قال 



يف سبيل اهللا ، ولكن ال أجد سعة فأمحلهم ، وال جيدون سعة  أن أشق على املؤمنني ما قعدت خلف سرية تغزو
: " ويف رواية أيب سلمة ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعا قال " فيتبعوين ، وال تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي 

 "جهاد الكبري والضعيف واملرأة احلج والعمرة 
 باب جتهيز الغازين ، وأجر اجلاعل ومن ال يغزا به

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو بكر أمحد بن كامل القاضي ، نا حممد بن سعد ، نا روح بن  - ٢٧٦٥
عبادة ، نا حسني املعلم ، عن حيىي ، عن أيب سلمة ، عن بشر بن سعيد ، عن زيد بن خالد اجلهين ، أن رسول اهللا 

 "زا ، ومن خلفه يف أهله خبري ، فقد غزا من جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غ: " صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا أبو معاوية ، نا  - ٢٧٦٦

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : األعمش ، عن أيب عمرو الشيباين ، عن أيب مسعود األنصاري ، قال 
فقال " ليس عندي : " يا رسول اهللا ، إين أبدع يب ، فامحلين ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :وسلم فقال 

من دل على خري فله مثل : " أال أدلك يا رسول اهللا على من حيمله ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رجل 
 "أجر فاعله 
أخربنا عبد اهللا بن جعفر ، نا : علي بن شاذان البغدادي قاال  أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، وأبو - ٢٧٦٧

يعقوب بن سفيان ، نا حممد بن رمح ، حدثين الليث بن سعد ، عن حيوة بن شريح ، عن ابن شفي ، عن أبيه ، عن 
 "قفلة كغزوة : " عبد اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وهذا فيمن أعان " للغازي أجره ، وللجاعل أجره ، وأجر الغازي : " عليه وسلم  وقال النيب صلى اهللا - ٢٧٦٨
غازيا بشيء يعطيه فأما الغزو جيعل من مال رجل ، فإنه ال جيوز ، وذكر الشافعي رمحه اهللا اآليات اليت وردت يف 

إلرجاف والتخذيل هبم ، وأن املنافقني الذين يبتغون أن يفتنوا من مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالكذب ، وا
وكان فيها ما دل على أنه أمر أن مينع من عرف مبا عرفوا : اهللا تعاىل كره انبعاثهم إذ كانوا على هذه النية ، مث قال 

من كان من املشركني على خالف هذه الصفة ، فكانت فيه : به من أن ينفروا مع املسلمني ألنه ضرر عليهم قال 
بأس أن يغزا به ، استعان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد بدر بسنتني بعدد يهود من بين  منفعة للمسلمني ، فال

أما استعانته بصفوان بن أمية ، : قال الشيخ . قينقاع ، واستعان يف غزوة حنني بصفوان بن أمية ، وهو مشرك 
يهود بين قينقاع ، فهو يف رواية احلسن بن واستعارته أسلحته فهي فيمابني أهل العلم باملغازي معروفة وأما استعانته ب

 عمارة ، وهو متروك
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه حىت إذا : ويف رواية صحيحة ، عن أيب محيد الساعدي ، قال  - ٢٧٦٩

قل " قال . ال : قالوا " وأسلموا ؟ : " بنو قينقاع قال : قالوا " من هؤالء ؟ : " خلف ثنية الوداع إذا كتيبة قال 
 "هلم فلريجعوا ، فإنا ال نستعني باملشركني 

فإنا ال : " وروي أيضا يف حديث خبيب بن يساف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف بعض غزواته  - ٢٧٧٠
 "نستعني باملشركني على املشركني 

فارجع ، فلن أستعني  : "ويف حديث عائشة يف قصة بدر يف مشرك تبع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٧٧١
 لعله رده رجاء إسالمه ، وذلك واسع لإلمام: قال الشافعي رضي اهللا عنه " فانطلق : " مث إنه أمر فقال " مبشرك 
 باب ما على الوايل من أمر اجليش"غزا بقوم من اليهود ، فرضخ هلم " وروينا عن سعد بن مالك ، أنه  - ٢٧٧٢
، نا أبو جعفر الرزاز ، نا عبد الرمحن بن حممد بن منصور ، نا معاذ بن  أخربنا أبو احلسني بن بشران - ٢٧٧٣



أن عبيد اهللا بن زياد ، عاد معقل بن يسار يف مرضه ، فقال له معقل : هشام ، نا أيب ، عن قتادة ، عن أيب املليح ، 
ما من أمري يلي : " م يقول إين حمدثك حبديث لوال أين يف املوت مل أحدثك به ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

 "أمر املسلمني ، مث ال جيهد هلم ، وال ينصح إال مل يدخل معهم اجلنة 
أال إمنا أبعث عمايل ليعلموكم دينكم ، وسنتكم ، : " وروينا عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال يف خطبته  - ٢٧٧٤

: مث قال " يء من ذلك فلريفعه إيل أقصه منه وال أبعثهم ليضربوا ظهوركم ، وال ليأخذوا أموالكم ، أال فمن رابه ش
أال ال تضربوا املسلمني فتذلوهم ، وال متنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، وال جتمروهم فتفتنوهم ، وال تنزلوهم الغياض 

أخربنا أبو احلسن املقرئ املهرجاين ، نا احلسن بن حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا عبد اهللا " فتضيعوهم 
شهدت عمر : حممد بن أمساء ، نا مهدي بن ميمون ، نا سعيد اجلريري ، عن أيب نضرة ، عن أيب فراس ، قال بن 

 بن اخلطاب ، وهو خيطب الناس فذكره يف حديث طويل
كان عمر يعقب اجليوش يف كل عام ، فشغل عنهم عمر ، فذكر احلديث : وروينا عن ابن كعب ، قال  - ٢٧٧٥

يا عمر إنك غفلت عنا ، وتركت فينا الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، من إعقاب : " يف قفوهلم وقوهلم 
 "بعض الغزية بعضا 

ستة أو أربعة أشهر قال : كم أكثر ما تصرب املرأة عن زوجها ؟ فقالت : " وروينا عنه ، أنه قال حلفصة  - ٢٧٧٦
: " يف هنيه عن محل املسلمني ، على مهلكة  وروينا عن عمر ، - ٢٧٧٧"ال أحبس اجليش أكثر من هذا : عمر 

 "والذي نفسي بيده ما يسرين أن تفتتحوا مدينة فيها أربعة آالف مقاتل بتضييع رجل مسلم 
. أتقبل هذا ؟ يعين ولده ما قبلت ولدا قط : وروينا عن عمر ، يف الرجل الذي استعمله ، فقال لعمر  - ٢٧٧٨

وذكر الشافعي فيما جيب على اإلمام " ، هات عهدنا أال تعمل يل عمال أبدا فأنت بالناس أقل رمحة : " فقال عمر 
الغزو لنفسه ، أو بسراياه يف كل عام على حسن النظر للمسلمني حىت ال يكون اجلهاد معطال يف عام إال من عذر ، 

بعضهم أنكى من بعض ، فإن كان : " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار مث قال : وذكر فيمن يبدأ جبهاده قوله تعاىل 
واحتج بغزوة احلارث بن أيب ضرار حني بلغه أنه جيمع له ، " أو أخوف بدئ باألخوف ، وإن كانت داره أبعد 

وإرساله ابن أنيس إىل خالد بن سفيان بن نبيح حني بلغه جيمع له ، وقربة عدو أقرب منه وذكر الشافعي فيما يبدأ 
 ، مث جيعل من احلصون ، واخلنادق ، وكل أمر وقع العدو قبل إتيانه به اإلمام سد أطراف املسلمني بالرجال

من رابط يوما : " وروينا يف الرباط ، عن سلمان الفارسي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٧٧٩
لرزق ، وليلة يف سبيل اهللا كان له أجر صيام شهر وقيامه ، ومن مات مرابطا أجرى له مثل األجر ، وأجرى عليه ا

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، نا أمحد بن عبيد ، نا هشام بن علي ، نا أبو الوليد ، نا ليث بن سعد " وأمن الفتان 
، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن شرحبيل ، عن سلمان الفارسي فذكره وروينا يف اخلندق ، قصة حفر 

وأما من تربع بالتعرض للقتل رجاء إحدى احلسنيني ، فقد قال  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلندق حول املدينة
قد بورز بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومحل رجل من األنصار حاسرا على مجاعة : " الشافعي 

ذكر هو عوف بن عفرياء فيما : قال الشيخ " . املشركني يوم بدر بعد إعالم النيب إياه مبا يف ذلك من اخلرية ، فقتل 
ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، واألحاديث يف معناه كثرية ، وقوله عز وجل وأنفقوا يف سبيل اهللا ، 

 وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة ، ورد يف ترك النفقة يف سبيل اهللا عز وجل هكذا قال حذيفة بن اليمان
يف رجل من املسلمني محل على الروم حىت وروي عن ابن عباس ، وروينا عن أيب أيوب األنصاري ،  - ٢٧٨٠

إمنا أنزلت فينا معشر األنصار ، : سبحان اهللا ألقى بيده إىل التهلكة ، فقال : دخل فيهم ، مث خرج ، فقال الناس 



فيما بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت ، فلو أقمنا فيها ، فأصلحنا ، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية فكانت : قلنا 
 " اإلقامة اليت أردنا التهلكة يف
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن عامر ،  - ٢٧٨١

: " أمحل على الكتيبة بالسيف يف ألف من التهلكة ذاك ؟ قال : قال رجل للرباء : عن شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال 
 "ال يغفر يل : نب الرجل الذنب ، مث يلقي بيده ، فيقول ال ، إمنا التهلكة أن يذ

كذب أولئك ، بل هو : وروينا يف ، رجل شرى نفسه ، فزعم ناس أنه ألقى بيده إىل اهللكة ، فقال عمر  - ٢٧٨٢
أن النيب " واالختيار أن يتحرز ، وذكر حديث السائب بن يزيد : قال الشافعي " من الذين اشتروا اآلخرة بالدنيا 

وروي ذلك عن السائب ، عن رجل من بين متيم ، عن طلحة بن " صلى اهللا عليه وسلم ظاهر يوم أحد بني درعني 
 عبيد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ظاهر بني درعني يوم أحد

رع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج يعين من قبته ، وهو يف الد" وروينا عن ابن عباس ، يف قصة بدر  - ٢٧٨٣
ال يستوي القاعدون من املؤمنني : باب النفري وما يستدل به على أن اجلهاد فرض على الكفاية قال اهللا عز وجل "

غري أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم ، فضل اهللا اجملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين 
 .درجة ، وكال وعد اهللا احلسىن 

إال تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما كان ألهل املدينة ومن : عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال روينا  - ٢٧٨٤
حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا اآلية نسختها اآلية اليت تليها وما كان املؤمنون لينفروا كافة ويف 

فاملاكثون : يه وسلم ، وتقيم طائفة قال فتغزوا طائفة مع رسول اهللا صلى اهللا عل: رواية أخرى عن ابن عباس قال 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، هم الذين يتفقهون يف الدين ، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو ، 

 "ولعلهم حيذرون 
يب بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا احلسن بن حليم ، نا أبو املوجه ، نا عبدان نا عبد اهللا ، نا وه - ٢٧٨٥

قال رسول اهللا صلى : الورد ، أخربين عمر بن حممد بن املنكدر ، عن مسي ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال 
ورواه أبو ربيعة فهد بن " من مات ومل يغز ، ومل حيدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق : " اهللا عليه وسلم 

 ل بيت مل يغز ، أو مل جيهزوا غازيا مل ميوتوا حىت تصيبهم قارعةما من أه: " عوف ، عن وهيب ، وقال يف احلديث 
من مل يغز ، أو مل جيهز غازيا ، أو خيلف غازيا يف : " ورواه أبو أمامة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٧٨٦

: " هللا عليه وسلم وروينا يف ما مضى عن يزيد بن خالد ، عن رسول اهللا صلى ا" أهله خبري أصابه بقارعة يوم القيامة 
 "من جهز غازيا يف سبيل اهللا فقد غزا ، ومن خلفه يف أهله خبري فقد غزا 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن  - ٢٧٨٧
عيد ، موىل املهري ، عن أبيه ، عن أيب وهب ، نا عمرو بن احلارث ، عن يزيد بن أيب حبيب عن يزيد بن أيب س

مث " ليخرج من كل رجلني رجل : " سعيد اخلدري ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل بين حليان وقال 
 "أيكم خلف اخلارج يف أهله وماله خبري ، كان له نصف أجر اخلارج : " قال للقاعد 

فإذا انسلخ األشهر احلرم ، فاقتلوا املشركني حيث :  عز وجل باب السرية يف املشركني عبدة األوثان قال اهللا
 .وجدمتوهم إىل آخر اآليتني 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا علي بن حممد بن عيسى ، نا أبو اليمان ،  - ٢٧٨٨
ه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربين شعيب ، عن الزهري ، أخربين سعيد بن املسيب ، أن أبا هريرة ، أخرب



أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا ، فمن قال ال إله إال اهللا ، فقد عصم مين نفسه ، وماله إال : " قال 
 "حبقه ، وحسابه على اهللا 

أقاتل : " ليه وسلم ورواه العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا ع - ٢٧٨٩
الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا ، ويؤمنوا يب ، ومبا جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم ، وأمواهلم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن سعد احلافظ ، نا حممد " إال حبقها ، وحساهبم على اهللا
 جي ، نا أمية بن بسطام ، نا يزيد بن زريع ، نا روح بن القاسم ، عن العالء ، فذكرهبن إبراهيم البوشن

قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا ، وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم : باب السرية يف أهل الكتاب قال اهللا عز وجل 
 .ية عن يد ، وهم صاغرون اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلز

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا احلسن بن علي بن عفان ، نا حيىي بن  - ٢٧٩٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : آدم ، نا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال 

اغزوا بسم : " اه يف خاصة نفسه بتقوى اهللا ، ومبن معه من املسلمني خريا ، مث قال إذا بعث أمريا على جيش أوص
اهللا ويف سبيل اهللا ، قاتلوا من كفر باهللا ، اغزوا وال تغلوا ، وال تغدروا ، وال متثلوا ، وال تقتلوا وليدا ، فإذا لقيت 

م أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، عدوك من املشركني ، فادعهم إىل إحدى ثالث خصال ، أو خالل ، فأيته
مث ادعهم إىل اإلسالم ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار 

املهاجرين ، وأخربهم أهنم إذا فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على املهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا 
املهاجرين ، فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري على من دارهم إىل دار 

األعراب ، وال يكون هلم من الفيء ، وال من الغنيمة شيء إال أن جياهدوا مع املسلمني ، فإن أبوا فسلهم إعطاء 
اصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تنزهلم اجلزية ، فإن فعلوا فكف عنهم ، فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم ، وإذا ح

: " زاد فيه وكيع ، عن سفيان : قال الشيخ " على حكم اهللا ، فال تنزهلم ، فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا أم ال
 "ولكن أنزلوهم على حكمهم ، مث اقضوا فيهم بعد ما شئتم 

ويف . ين املصطلق ، وهم غارون إغارة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، على ب" ويف حديث ابن عمر يف  - ٢٧٩١
حديث الصعب يف التبييت داللة على جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة ، وأما التحول من دارهم إىل دار املهاجرين 

وليس خيريهم إال فيما حيل هلم ، وهذا ملن ال خياف الفتنة يف : " قال الشافعي " ، فقد خريهم بينه ، وبني املقام 
ك ، ويف هذا املعىن إذنه صلى اهللا عليه وسلم ، للعباس بن عبد املطلب ، وغريه يف اإلقامة مبكة اإلقامة بدار الشر

بعد إسالمهم إذا مل خيف الفتنة ، فإذا خافوها ، وقدروا على اهلجرة فعليهم اهلجرة ، فإذا مل يهاجروا حىت ماتوا ، 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي : فقد قال اهللا عز وجل فيهم 

 . "أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك : قالوا 
إن ناسا من املسلمني كانوا مع املشركني يكثرون سواد املشركني على رسول اهللا : " قال ابن عباس  - ٢٧٩٢

فيقتله ، أو يضرب فيقتل ، فأنزل اهللا عز وجل هذه صلى اهللا عليه وسلم فيأيت السهم يرمي به فيصيب أحدهم ، 
فإمنا أراد ال هجرة وجوبا على من أسلم من " ال هجرة بعد الفتح : " اآلية ، وأما قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أهل مكة بعد فتحها ، فإهنا قد صارت دار اإلسالم وأمن ، وهكذا غري أهل مكة إذا صارت دارهم دار إسالم ، أو 
 "يفتنوا عن دينهم يف مقامهم فإذا فتنوا ، وقدروا على اهلجرة ، فعليهم اهلجرة  مل

حاجيت أن ختربين انقطعت : " وروينا عن عبد اهللا بن السعدي ، أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٧٩٣



 "ال تنقطع اهلجرة ما قوتل العدو : " اهلجرة ؟ قال 
ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة ، وال تنقطع : " النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف حديث معاوية ، عن  - ٢٧٩٤

 باب السلب للقاتل"التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا عبد  - ٢٧٩٥

حدثين حيىي بن سعيد ، عن عمر بن كثري بن أفلح ، عن أيب : ت مالك بن أنس ، يقول ومسع: اهللا بن وهب ، قال 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حنني ، فلما التقينا : حممد ، موىل أيب قتادة ، عن أيب قتادة ، قال 

رت حىت أتيته من ورائه ، كانت للمسلمني جولة ، فرأيت رجال من املشركني قد عال رجال من املسلمني فاستد
ما : فضربته على حبل عاتقه فأقبل علي ، فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت ، فأرسلين ، فلحقت عمر فقال 

من قتل قتيال له : " أمر اهللا ، مث إن الناس رجعوا ، فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : للناس ؟ فقلت 
من يشهد يل ؟ مث : من يشهد يل مث جلست ، مث قال مثل ذلك ، فقمت فقلت : ت فقل: قال " عليه بينة ، فله سلبه 

" ما لك يا أبا قتادة : " جلست ، مث قال مثل ذلك الثالثة ، فقمت ، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ه من حقه ، صدق يا رسول اهللا ، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرض: وقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم 

الها اهللا إذا ال يعمد إىل أسد من أسد اهللا يقاتل عن اهللا عز وجل ، وعن رسوله صلى اهللا عليه : فقال أبو بكر 
فبعث الدرع ، : فأعطاين قال " صدق ، فأعطه إياه : " وسلم فيعطيك سلبه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب " ل مال تأثلته يف اإلسالم فابتعت به خمرفا يف بين سلمة ، فإنه ألو
أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك ، : إسحاق ، وغريمها قالوا 

أمر اهللا وزاد قال : ؟ قال  ما بال الناس: فلحقت عمر بن اخلطاب ، فقلت له : فذكره بإسناده ومعناه غري أنه قال 
 املخرف النخل: قال مالك : الشافعي 
وروينا هذه القصة ، يف حديث إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة ، عن أنس بن مالك ، وفيه ، من  - ٢٧٩٦
 "فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجال ، فأخذ أسالهبم : الزيادة 
تل مشركا يوم أحد ، فسلم له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق" وروينا عن حاطب بن أيب بلتعة ، أنه  - ٢٧٩٧

 "سلبه 
وروينا عن سعد بن أيب وقاص ، أنه دعا اهللا تعاىل أن يلقيه رجال شديدا بأسه حىت يقتله ، ويأخذ سلبه ،  - ٢٧٩٨

ذلك يف قصة هال استلبته درعه ، و: " وذلك يوم أحد ، ويف قصة علي بن أيب طالب عمرو بن عبد ود ، فقال عمر 
 "اخلندق ، وفيها قتلت صفية بنت عبد املطلب يهوديا ، وقوهلا حلسان انزل ، فاستلبه 

 "قتل يهوديا يوم قريظة فنفله النيب صلى اهللا عليه وسلم سلبه " وروينا عن الزبري ، أنه  - ٢٧٩٩
ه بيضة له فيها ياقوتة ، فائت بارز رجال ، فأصابه ، وعلي" وروينا يف ، غزوة مؤتة أن خزمية بن ثابت ،  - ٢٨٠٠

وعن عقيل بن أيب طالب أنه بارز رجال يوم مؤتة ، فقتله ، فنفله " هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنفله إياها 
 "سيفه ، وترسه 

أثخن مرحبا يوم خيرب ، وخجف عليه علي ، فأعطاه رسول اهللا " وروينا عن حممد بن مسلمة ، أنه  - ٢٨٠١
 "عليه وسلم سلبه حممد بن مسلمة سيفه ، ودرعه ، ومغفره ، وبيضته صلى اهللا 
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أخربنا ابن عبيد الصفار ، نا األسفاطي وهو العباس بن الفضل ، نا أبو  - ٢٨٠٢

لى اهللا عليه غزونا مع رسول اهللا ص: الوليد ، نا عكرمة بن عمار ، نا إياس بن سلمة بن األكوع ، عن أبيه قال 



وسلم هوازن ، فبينا حنن نتضحى عامتنا مشاة ، وفينا ضعفة إذ دخل رجل على مجألمحر ، فانتزع طلقا من حقو 
البعري ، فقيد به مجله ، مث مال إىل القوم ، فلما رأى ضعفتهم أطلقه ، مث أناخه ، فقعد عليه ، مث خرج يركض ، 

ظهر القوم ، فخرجت أعدو ، فأدركته ، ورأس الناقة عند ورك  وأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء من أمثل
البعري ، مث تقدمت حىت أخذت خبطام اجلمل ، فأخنته ، فلما صارت ركبته باألرض اخترطت سيفي ، فأضربه ، فندر 

قتل  من: " رأسه ، فجئت براحلته ، وما عليها ، فاستقبلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس مقبال فقال 
 "له سلبه أمجع : " ابن األكوع قال : ؟ فقالوا " الرجل 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قضى يف " وروينا عن عوف بن مالك األشجعي ، وخالد بن الوليد ،  - ٢٨٠٣

 "السلب للقاتل ، ومل خيمس يف السلب 
يا خالد ال : " صلى اهللا عليه وسلم والذي روي يف ، هذه القصة من ختميس خالد بن الوليد وقول النيب  - ٢٨٠٤

 فيحتمل أنه عزره بذلك" ترد عليه هل أنتم تاركون يل أمرائي 
إنا كنا ال خنمس السلب ، وأن سلب الرباء قد بلغ ماال ، : والذي روي عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٢٨٠٥

 "ال أدري : وال أراين إال خامسه ، فقد قيل البن سريين خنمسه ، فقال 
بارز هرمزا ، فقتله فنفله أبو بكر الصديق سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف " وروينا عن خالد ، أنه  - ٢٨٠٦
 "درهم 
بارزت رجال يوم القادسية ، فقتلته ، فبلغ سلبه اثنيت عشر ألفا ، : " وعن شرب بن علقمة ، أنه قال  - ٢٨٠٧

العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو" فنفله سعد 
 األسود بن قيس ، عن رجل من قومه يقال له شرب بن علقمة فذكره

 باب الوجه الثاين من النفل
أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا : أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، وحممد بن موسى ، قاال  - ٢٨٠٨
أن رسول اهللا صلى اهللا : " ع بن سليمان ، نا شعيب بن الليث ، نا الليث ، عن نافع ، عن عبد اهللا بن عمر ، الربي

عليه وسلم بعث سرية قبل جند فيهم عبد اهللا بن عمر ، فغنموا إبال كثريا وإن سهماهنم بلغ اثين عشر بعريا ، ونفلوا 
وعلى هذا أيضا تدل رواية مالك : قال الشيخ " هللا عليه وسلم سوى ذلك بعريا بعريا ، فلم يغريه رسول اهللا صلى ا

ويف رواية أيب أيوب ، وعبيد اهللا بن عمر ، وموسى بن عقبة ، وحممد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النيب 
ة أخرى ويف رواي. بلغين عن عبد اهللا بن عمر : صلى اهللا عليه وسلم ، نفلهم ، وكذلك هو يف رواية الزهري قال 

 عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو النضر الفقيه ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا عبد اهللا بن صاحل ،  - ٢٨٠٩

أن " حدثين معاوية بن صاحل ، عن العالء بن احلارث ، عن مكحول ، عن ابن جارية ، عن حبيب بن مسلمة ، 
اهللا عليه وسلم كان ينفل إذا فصل يف الغزو الربع بعد اخلمس ، وينفل إذا قفل الثلث بعد اخلمس رسول اهللا صلى 

" 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، نا حنبل بن إسحاق ، نا أبو نعيم  - ٢٨١٠

أن رسول " بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده الفضل بن دكني ، نا زهري ، نا احلسن بن احلر ، نا احلكم ، عن عمرو 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان ينفل قبل أن تنزل فريضة اخلمس يف املغنم ، فلما أنزلت اآلية أمنا غنمتم من شيء 

فأن هللا مخسه وللرسول ترك النفل الذي كان ينفل ، وصار ذلك إىل مخس اخلمس من سهم اهللا ، وسهم النيب صلى 



 " اهللا عليه وسلم
ومبعناه كما روي عن " كان الناس يعطون النفل من اخلمس : " وروينا عن سعيد بن املسيب ، أنه قال  - ٢٨١١

وذكر الشافعي يف الوجه الثالث من النفل ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يوم بدر . مالك بن أوس 
اآلية يف الغنيمة ، وإخراج اخلمس منها ملن ساهم ،  وذلك قبل نزول اخلمس يعين نزول" من أخذ شيئا فهو له " 

 واهللا أعلم
باب إخراج اخلمس من رأس الغنيمة ، وقسمة الباقي بني من حضر القتال من الرجال املسلمني البالغني األحرار قال 

 .وابن السبيل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني : اهللا عز وجل 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أمحد بن حممد العنزي ، نا عثمان بن سعيد الدارمي ، نا حمبوب بن  - ٢٨١٢

موسى ، نا أبو إسحاق الفزاري ، عن عبد اهللا بن شوذب ، حدثين عامر بن عبد الواحد ، عن عبد اهللا بن بريدة ، 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بالال فنادى يف الناس ،  كان رسول: عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

يا رسول اهللا ، هذا فيما : فيجيئون بغنائمهم ، فيخمسها ، ويقسمها ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال 
: قال " جتيء به  فما منعك أن: " قال . نعم : قال " أمسعت بالال ينادي ثالثا ؟ : " كنا أصبناه من الغنيمة قال 

 "كن أنت جتيء به يوم القيامة ، فلن أقبله منك : " فاعتذر قال 
يا رسول اهللا ما تقول يف الغنيمة ؟ : فقلت : وروينا عن عبد اهللا بن شقيق ، عن رجل ، من بلقني قال  - ٢٨١٣

ال ، وال السهم : " فما أحد أوىل به من أحد ؟ قال : ، قلت " هللا مخسها ، وأربعة أمخاس للجيش : " قال 
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ ، نا احلسن بن " تستخرجه من جنبك لست أنت أحق به من أخيك املسلم

حممد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب ، نا مسدد ، نا محاد بن زيد ، عن بديل بن ميسرة ، وخالد ، والزبري بن 
 إمنا أراد هللا مخسها ، وملن ذكر معه يف اآليةاخلريت ، عن عبد اهللا بن شقيق ، فذكره ، و

وأخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أمحد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ،  - ٢٨١٤
أميا قرية أتيتموها ، : " قال رسول صلى اهللا عليه وسلم : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : عن مهام بن منبه ، قال 

فهي لكم ، أو حنوه من الكالم وأميا قرية عصت اهللا ورسوله ، فإن مخسها هللا : وأقمتم فيها فسهمكم ، أظنه قال 
" فأقمتم فيها فسهمكم فيها : ورواه أمحد بن حنبل ، عن عبد الرزاق ، وقال يف متنه " ولرسوله ، مث هي لكم 

 هكذا رواه
، نا أبو العباس األصم ، نا الدوري ، نا قراد أبو نوح ، نا املرجى وبيانه فيما أخربنا أبو بكر بن احلسن  - ٢٨١٥

: " بن رجاء ، عن أيب سلمة ، عن قتادة ، عن أيب رافع ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ها هللا ولرسوله ، وبقيتها أميا قرية افتتحها اهللا ورسوله ، فهي هللا ورسوله ، وأميا قرية افتتحها املسلمون عنوة ، فخمس

وهو عباس الدوري أبو سلمة هذا هو عندي صاحب الطعام ، أو محاد : قال أبو الفضل الدوري " ملن قاتل عليها 
 بن سلمة
أما والذي نفسي بيده لوال أين أترك آخر الناس : " وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال  - ٢٨١٦

تحت علي قرية إال قسمتها كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب ، ولكن ببانا ليس هلم شيء ، ما ف
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو احلسن بن عبدوس ، نا عثمان بن سعيد ، نا ابن أيب " أتركها لكم خزانة 

أنه مسع عمر بن اخلطاب ، يقول أخربين زيد بن أسلم ، عن أبيه ، : مرمي ، أن حممد بن جعفر املديين ، أخربهم قال 
فأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنقسم خيرب يعين متاعها : قال الشيخ . فذكره 



افتتحنا خيرب ، فلم نغنم ذهبا ، وال فضة إمنا غنمنا اإلبل ، والبقر ، : ، وحيطاهنا كما روي عن أيب هريرة أنه قال 
ولذلك قال سهل . ما فتحوه عنوة ، فقد كان بعضها صلحا ، وما مل يفتح عنوة ال يكون بني الغامنني  واحلوائط يعين

نصفا لنوائبه وحاجته ، ونصفا بني املسلمني ، : بن أيب حثمة قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب نصفني 
افتتح العراق ، وقسمت أراضيها بني الغامنني فقسمها بينهم على مثانية عشر سهما ، مث إن أمري املؤمنني عمر حني 

رأى من املصلحة أن يستطيب أنفس الغامنني حىت يردوها على بيت املال ، مث يدفعها للمسلمني لتكون منافعها هلم ، 
وملن بعدهم من املسلمني باخلراج الذي يضعه عليها ، وهو كما قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيب هوازن ، 

اب أنفس الغامنني حىت ردوا السبايا على أهلها واحتج الشافعي مبا أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، نا أبو مث استط
العباس األصم ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا الثقة ، عن إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس بن أيب حازم ، عن جرير بن 

ع السواد ، فاستغلوه ثالثا ، أو أربع سنني ، مث قدمت على كانت جبيلة ربع الناس ، فقسم هلم رب: عبد اهللا قال 
لوال أين : عمر بن اخلطاب ، ومعي فالنة بنت فالن امرأة منهم مساها غري الشافعي أم كرز ، فقال عمر بن اخلطاب 

: وكان يف حديثه : قاسم مسئول لتركتم على ما قسم لكم ، ولكين أرى أن تردوا على الناس قال الشافعي 
شهد أيب : ويف رواية غري الشافعي ، مثانني دينارا ، وقالت فالنة . ضين من حقي فيه نيفا ، ومثانني دينارا وعا

ويف رواية هشيم ، عن إمساعيل " القادسية وثبت سهمه ، وال أسلمه حىت تعطيين كذا ، وتعطيين كذا ، فأعطاها إياه 
إن أيب هلك : أم كرز ، فقالت لعمر : من جبيلة يقال هلا كانت امرأة : بن أيب خالد ، عن قيس بن أيب حازم قال 

إن كانوا : يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما علمت قالت : وسهمه ثابت يف السواد ، وإين مل أسلم ، فقال هلا 
صنعوا ما صنعوا ، فإين لست أسلم حىت حتملين على ناقة ذلول ، وعليها قطيفة محراء ، ومتأل كفي ذهبا ، ففعل 

أصاب الناس فتحا بالشام : " وروينا عن نافع ، وغريه قالوا  - ٢٨١٧ك ، فكانت الدنانري حنوا من مثانني ديناراذل
 "فيهم بالل فكتبوا إىل عمر يف قسمته بينهم كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب 

باب ما يفعل "بقسمة خيرب  طلب هذه القسمة حني فتحوا مصر ، واحتج" وروينا عن الزبري ، أنه  - ٢٨١٨
بالرجال البالغني من أهل احلرب بعد األسر وقبله وما جاء يف قتل النساء والصبيان ومن ال قتال فيه قال اهللا عز 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حىت تضع : وجل 
وجماهد ، وروي عن عائشة ، :  أعلم حىت ينزل عيسى ابن مرمي هكذا قال سعيد بن جبري احلرب أوزارها يعين واهللا

 .وأيب هريرة ما دل على ذلك 
قرئ على شعيب : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن نصر ، قال  - ٢٨١٩

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنه مسع أبا هريرة ، يقول بن الليث ، أخربك أبوك ، عن سعيد بن أيب املقربي ، 
مثامة بن أثال سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية من : وسلم خيال قبل جند ، فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له 

يا  عندي ،: قال " ما عندك يا مثامة ؟ : " سواري املسجد ، فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
حممد خري ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت ، فتركه 

ما قلت لك إن تنعم : فقال " ما عندك يا مثامة ؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت كان الغد ، مث قال له 
املال ، فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول اهللا صلى  تنعم على شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد

فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على " ما عندك يا مثامة ؟ : " اهللا عليه وسلم حىت كان بعد الغد ، فقال 
شاكر ، وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن كنت تريد املال فسل تعط منه ما شئت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أشهد أال إله إال اهللا ، : فانطلق إىل خنل قريب من املسجد ، فاغتسل ، مث دخل املسجد ،فقال " أطلقوا مثامة " : 



وأن حممدا رسول اهللا واهللا ما كان على وجه األرض وجه أبغض إيل من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه 
ينك أحب الدين كله إيل ، واهللا ما كان من بلد كلها إيل ، واهللا ما كان من دين أبغض إيل من دينك ، فأصبح د

أبغض إيل من بلدك فأصبح بلدك أحب البالد إيل ، وإن خيلك أخذتين ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره 
ال ولكين أسلمت : صبوت ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة قال له قائل 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واهللا ال تأتينكم من اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها رسول اهللا صلى مع حممد ر
 "اهللا عليه وسلم 

أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل الصفار ، نا أمحد بن منصور ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن  - ٢٨٢٠
لو كان : " يه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألسارى بدر الزهري ، عن حممد بن جبري بن مطعم ، عن أب

 "مطعم بن عدي حيا مث كلمين يف هؤالء النتىن خلليتهم له 
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا يونس بن بكري  - ٢٨٢١

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أسارى بدر بغري فداء املطلب بن وكان ممن ترك : ، عن ابن إسحاق ، قال 
حنطب املخزومي ، وكان حمتاجا ، فلم يفاد فمن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأبو عزة اجلمحي ، فقال 

عليه وسلم فلم  فرمحه فمن عليه ، وصيفي بن عابد املخزومي أخذ عليه رسول اهللا صلى اهللا. يا رسول اهللا بنايت : " 
يا حممد : كان أبو عزة اجلمحي أسر يوم بدر ، فقال : ورواه عبد اهللا بن املبارك ، عن حممد بن إسحاق قال " يف 

إنه ذو بنات وحاجة ، وليس مبكة أحد يفديين ، فحقن النيب صلى اهللا عليه وسلم دمه ، وخلى سبيله ، وعاهده أال 
األحابيش يف حرب أحد ، فأسر ، فلما أيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم ،  يعني عليه بيد ، وال لسان ، فخرج مع

فأمربقتله أخربناه أبو نصر بن قتادة ، نا " ال يتحدث أهل مكة أنك لعبت مبحمد مرتني : " أنعم علي ، فقال : فقال 
 ذكره يف قصة طويلةأبو الفضل بن مخريويه ، نا أمحد بن جندة ، نا احلسن بن الربيع ، نا ابن املبارك ، ف

أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا موسى بن إمساعيل ، نا محاد بن سلمة  - ٢٨٢٢
مثانني ، رجال من أهل مكة هبطوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبه من " ، نا ثابت ، عن أنس ، أن 

هم ، فأخذهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأعتقهم ، فأنزل اهللا عز وجل جبل التنعيم عند صالة الفجر ليقتلو
 "وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين إمالء ، نا أبو زكريا حيىي بن حممد  - ٢٨٢٣
بن حممد بن عرعرة ، نا أزهر بن سعد السمان ، نا ابن عون ، عن حممد ،  بن حيىي الشهيد ، نا أبو إسحاق إبراهيم

إن شئتم قتلتموهم ، وإن : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األسارى يوم بدر : عن عبيدة ، عن علي ، قال 
استشهد فكان آخر السبعني ثابت بن قيس " شئتم فاديتموهم ، واستمتعتم بالفداء ، واستشهد منكم بعدهتم 

 باليمامة
وأخربنا أبو بكر أمحد بن حممد بن غالب اخلوارزمي احلافظ ببغداد ، نا أبو العباس حممد بن أمحد بن  - ٢٨٢٤

محدان ، نا حممد بن أيوب ، نا ابن أيب أويس ، حدثين إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة موىل آل الزبري ، عن عمه موسى 
أن رجاال ، من األنصار استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " مالك ، بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن أنس بن 

 "ال ، واهللا ال تذرون درمها : ائذن لنا يا رسول اهللا فنترك البن أختنا العباس فداءه ، فقال : ، فقالوا 
مان ، نا الشافعي ، وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سلي - ٢٨٢٥

أسر : " نا عبد الوهاب بن عبد اجمليد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، عن أيب املهلب ، عن عمران بن حصني ، قال 



أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من بين عقيل ، وكانت ثقيف قد أسرت رجلينمن أصحاب رسول 
 " عليه وسلم بالرجلني اللذين أسرهتما ثقيف اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففداه النيب صلى اهللا

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو بكر القطان ، نا أبو األزهر ، ثنا حممد بن شرحبيل ، أنا ابن جريج ، عن  - ٢٨٢٦
أن يهود بين النضري ، وقريظة ، حاربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه " موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، 

فأجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين النضري ، وأقر قريظة ومن عليهم ، حىت حاربت قريظة بعد ذلك وسلم 
فقتل رجاهلم ، وقسم نساءهم وأوالدهم ، وأمواهلم بني املسلمني ، إال بعضهم حلقوا برسول اهللا صلى اهللا عليه 

 "وسلم فأمنهم وأسلموا 
ا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا يونس بن بكري ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ن - ٢٨٢٧

كان رسول اهللا صلى " وكان يف األسارى عقبة بن أيب معيط ، والنضر بن احلارث ، فلما : عن ابن إسحاق ، قال 
وأكثرهم كفرا " نار ال: " من للصبية ؟ فقال : اهللا عليه وسلم بعرق الظبية قتل عقبة بن أيب معيط ، فقال عقبة 

قتيلة بنت احلارث أخت : وعنادا وبغيا وحسدا ، وهجاء لإلسالم وأهله لعنهما اهللا ، وقد فعل ، قال هشام فقالت 
 :النضر بن احلارث يف مقتل أخيها 

 يا راكبا إن األثيل مظنة
 من صبح خامسة وأنت موفق

 أبلغ هبا ميتا بأن حتية
 ما إن تزال هبا النجائب ختفق

 إليك وعربة مسفوحةمين 
 جادت بوابلها وأخرى ختتنق
 هل يسمعن النضر إن ناديته
 أم كيف يسمع ميت ال ينطق
 أحممد يا خري ضنء كرمية

 من قومها والفحل فحل معرق
 ما كان ضرك لو مننت ورمبا
 من الفىت وهو املغيظ احملنق
 أو كنت قابل فدية فلينفقن
 بأعز ما يغلو به ما ينفق

 أسرت قرابةوالنضر أقرب من 
 وأحقهم إن كان عتق يعتق
 ظلت سيوف بين أبيه تنوشه

 هللا أرحام هناك تشقق
 صربا يقاد إىل املنية متعبا

 رسف املقيد وهو عان موثق
لو بلغين هذا : " واهللا أعلم ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه هذا الشعر قال : ويقال : ، قال ابن هشام 



إن هذه األبيات خمتلفة ، واهللا تعاىل أعلم ، وكان للنضر أخ امسه النضري بن : ، ويقال " ليه قبل قتله ملننتث ع
 احلارث وهو من مسلمة الفتح

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو احلسن الطرائقي ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد اهللا بن صاحل ، نا  - ٢٨٢٨
ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف " ، عن ابن عباس ، يف قوله  معاوية بن صاحل ، عن علي بن أيب طلحة

األرض وذلك يوم بدر ، واملسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد سلطاهنم أنزل اهللا عز وجل بعد هذا يف 
يف أمر األسارى  األسارى فإما منا بعد ، وإما فداء فجعل اهللا عز وجل النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني باخليار

قد سىب رسول اهللا صلى : قال الشافعي رمحه اهللا " إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوهم 
اهللا عليه وسلم بين املصطلق ، وهوازن ، وقبائل من العرب ، وأجرى عليهم الرق حىت من عليهم ، فاختلف أهل 

لو كان تاما على أحد من : " صلى اهللا عليه وسلم ملا أطلق سيب هوازن قال العلم باملغازي ، فزعم بعضهم أن النيب 
 "العرب سيب لتم على هؤالء ، ولكنه إسار وفداء 

فمن ثبت هذا احلديث زعم أن الرق ال جيري على عريب حبال ، وهذا قول الزهري ، : " قال الشافعي  - ٢٨٢٩
ومن : ، وعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهما قال الشافعي  ويروى عن عمر بن اخلطاب" وابن املسيب ، والشعيب 

إمنا رواه الواقدي : قال الشيخ " مل يثبت احلديث ذهب إىل أن العرب ، والعجم سواء ، وأنه جيري عليهم الرق 
 ويف حديث عمران بن حصني يف قصة العقيلي داللة على جريان الرق عليه بعد اإلسالم. بإسناده وهو ضعيف 

وروينا يف حديث عمران بن حصني ، ومسرة ، وبريدة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن املثلة  - ٢٨٣٠
فإذا قتل مشركا بعد اإلسار " ال يعذب بالنار إال رهبا : " ويف حديث أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . 

هذا ما روينا عن أسامة بن زيد حيث أمره رسول " خيالف أمر بضرب عنقه ، وال ميثل به ، وال حيرقه بالنار ، وال 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيرق على أبىن وما روي يف ، نصب املنجنيق على الطائف ، فإنه ورد يف قتال املشركني 

أحد ، ما كانوا ممتنعني ، وهكذا ال بأس بعقر دابة من يقاتله ، قد عقر حنظلة بن الراهب بأيب سفيان بن حرب يوم 
 فأما يف غري القتال ، فال جيوز عقرها ، وال جيوز قتل ما له روح إال بأن يذبح ما حيل أكله ليؤكل

أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، نا عبد اهللا بن حممد بن احلسن الشرقي ، نا عبد اهللا بن  - ٢٨٣١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " جابر ، قال  هاشم ، نا حيىي بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن أيب الزبري ، عن

 "أن يقتل شيء من البهائم صربا 
من قتل عصفورا فما فوقها : " وروينا عن عبد اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٨٣٢

ذحبها ، فتأكلها ، وال تقطع أن ت: يا رسول اهللا وما حقها ؟ قال : قيل " بغري حقها سأله اهللا عز وجل عن قتله 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا ابن عيينة ، عن " رأسها ، فترمي هبا 

: عمرو بن دينار ، عن صهيب ، موىل عبد اهللا بن عامر ، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ، فذكره قال الشيخ 
 اء املشركني وولداهنم بالقتل ، وإن صاروا مقتولني يف التبييت من غري قصد ، فال بأسوعلى هذا ال يقصد نس

نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وآخرون ، قالوا  - ٢٨٣٣
مسع " أخربين الصعب بن جثامة ، أنه : ال ابن عيينة ، وعن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن ابن عباس ، ق

النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أهل الدار ، من املشركني يبيتون ، فيصاب من نسائهم ، وذراريهم ؟فقال النيب صلى 
 "هم من آبائهم : وزاد عمرو بن دينار عن الزهري " هم منهم : " اهللا عليه وسلم 

و سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين ، نا سفيان بن فحدثنا أبو حممد بن يوسف ، نا أب - ٢٨٣٤



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بعثه إىل ابن " عيينة ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه ، 
، عن قتل النساء  معىن هنيه عندنا ، واهللا أعلم: قال الشافعي رمحه اهللا " أيب احلقيق هناه عن قتل النساء والولدان 

أهنم " هم منهم : " والولدان أن يقصد قصدهم بقتل ، وهم يعرفون متميزين ممن أمرهم بقتلهم ، ومعىن قوله 
جيمعون خصلتني أن ليس هلم حكم اإلميان الذي مينع الدم ، وال حكم دار اإلميان الذي مينع الغارة على الدار قال 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم امرأة من بين قريظة قال الشافعي عن بعض وروينا عن عائشة قصة يف قتل ا: الشيخ 
إهنا إمنا دلت رحا على : قال الشيخ . أهنا كانت دلت على حممود بن مسلمة رحا فقتلته ، فقتلت بذلك : أصحابه 

ت ، وحيتمل أن تكون أسلم: خالد بن سويد اخلزرجي ، فقتلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الشافعي 
وروينا يف حديث رباح بن الربيع ، عن : وارتدت ، وحلقت بقومها ، فقتلها لذلك ، وحيتمل غري ذلك قال الشيخ 

وفيه داللة على أهنا لو قاتلت جاز " ما كانت هذه لتقاتل : " النيب صلى اهللا عليه وسلم يف إنكاره قتل امرأة ، وقال 
 قتلها

بن املؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ، نا أبو يعقوب ،  أخربناه أبو حممد احلسن بن علي - ٢٨٣٥
نا إمساعيل بن قتيبة ، نا حيىي بن حيىي ، نا املغرية بن عبد الرمحن اخلزامي ، عن أيب الزناد ، عن املرقع بن صيفي ، عن 

لم يف غزوة غزاها ، وخالد أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: جده ، رباح بن ربعي أخي حنظلة الكاتب 
بن الوليد على املقدمة ، فمر رباح ، وأصحاب رسوالهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصاب املقدمة 

فوقفوا عليها يتعجبون من خلقها حىت حلقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقته ، فأفرجوا عن املرأة فوقف 
احلق خالد بن الوليد ، فال : " مث نظر يف وجوه القوم ، فقال ألحدهم " انت هذه لتقاتل ما ك: " عليها ، مث قال 

رياح بالياء : كذا يف كتايب رباح بن ربعي ، ويف سائر الروايات رباح بن الربيع ، وقيل " تقتلن ذرية ، وال عسيفا 
أن النيب : سختياين ، عن رجل ، عن أبيه وروى أيوب ال. أصح قاله البخاري ، وفيه النهي عن قتال من ال قتال فيه 

ويف حديث ابن أيب حبيبة عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن . صلى اهللا عليه وسلم هنى عن قتل العسفاء ، والوصفاء 
 "ال تقتلوا الولدان ، وال أصحاب الصوامع : " عباس مرفوعا 

ال تقتلوا شيخا فانيا ، وال طفال صغريا ، " : ويف حديث أنس بن مالك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٨٣٦
 "وال امرأة 
أن أبا بكر الصديق ، بعث جيوشا إىل الشام ، فخرج ميشي : ويف حديث مالك ، عن حيىي بن سعيد ،  - ٢٨٣٧

إنك ستجد قوما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هللا عز وجل ، : " مع يزيد بن أيب سفيان ، فذكر احلديث ، مث قال 
ا زعموا أهنم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر ، فاضرب ما فذرهم وم

ال تقتلن امرأة ، وال صبيا ، وال كبريا هرما ، وال تقطعن شجرا مثمرا : فحصوا عنه بالسيف ، وإين موصيك بعشر 
 "خنال ، وال تغرقنه ، وال تغلل ، وال جتنب ، وال ختربن عامرا ، وال تعقرن شاة ، وال بعريا إال ملأكلة ، وال حترقن 

أخربنا أبو أمحد املهرجاين ، نا أبو بكر بن جعفر املزكي ، نا حممد بن إبراهيم البوشنجي ، نا ابن بكري ،  - ٢٨٣٨
نا مالك ، فذكره وهذا عن أيب بكر ، مرسال ، ورواه أيضا مجاعة ، فأرسلوه ، وروي عن الزهري ، عن ابن املسيب 

ومن رأى قتل من ال قتال فيه محل ما عسى ما يصح من هذه األخبار على " أيب بكر ، وهو أيضا مرسل ، ، عن 
فإن قتل من ال قتال فيه جاز ، واحتج بقتلهم دريد بن الصمة يوم حنني ،وهو " التحريض على قتال من فيه قتال 

 قريظة بعد اإلسار ، وهو الزبري بن باطا ابن مخسني ومائة ، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قتل األعمى من بين
 القرظي



وحدثنا أبو عبد الرمحن بن احلسني السلمي ، نا حيىي بن منصور القاضي ، نا حممد بن عمرو احلرشي ، نا  - ٢٨٣٩
قال رسول اهللا صلى : حيىي بن حيىي ، نا معاوية ، عن حجاج ، عن قتادة ، عن احلسن عن مسرة بن جندب ، قال 

ورواه أبو داود يف كتاب السنن ، عن سعيد بن " اقتلوا شيوخ املشركني ، واستحيوا شرفهم : " ه وسلم اهللا علي
ورواه عمرو بن عوف " . واستبقوا شرخهم " أخربنا قتادة وقال يف احلديث : منصور ، عن هشيم عن حجاج قال 

عن أيب بكر يف النهي عن قطع الشجر  وأما الذي روينا. يعين الصغار ، والذرية : ، عن هشيم ، وقال يف آخره 
إمنا هو ألنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب أن بالد الشام تفتح على : املثمر فقد قال الشافعي رمحه اهللا 

املسلمني ، فلما كان مباحا له أن يقطع ، ويترك اختار الترك نظرا للمسلمني ، وقد قطع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قد وعدكها اهللا فلو استبقيتها لنفسك ، فكف القطع : النضري ، فلما أسرع يف النخيل ، فقيل له  وسلم يوم بين

 استبقاء ال أن القطع حمرم ، فقد قطع خبيرب ، مث قطع بالطائف
أخربنا أبو العباس ، هو األصم ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وآخرون قالوا  - ٢٨٤٠

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " كم ، أخربين ابن وهب ، أخربين الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، احل
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على : وسلم حرق خنل بين النضري وقطع وهي البويرة ، فأنزل اهللا عز وجل 

وغريه ، عن نافع ، وزاد فيه وهلا يقول حسان بن ورواه موسى بن عقبة ، " أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي الفاسقني 
 ثابت

 وهان على سراة بين لؤي
أخربنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود  - ٢٨٤١حريق بالبويرة مستطري

النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرين : " ، نا صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن أسامة بن زيد ، قال 
 "أن أغري على أبىن صباحا ، وأحرق 

 "حنن أعلم هي يبىن فلسطني : " وكان أبو مسهر يقول : قال الشافعي  - ٢٨٤٢
 "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نصب املنجنيق على أهل الطائف " وروينا عن مكحول ،  - ٢٨٤٣
املنجنيق على أهل اإلسكندرية ، ويتوقى املسلم يف احلرب نصب " وروينا عن عمرو بن العاص ، أنه  - ٢٨٤٤

كف النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا حذيفة بن عتبة عن : قال الشافعي " قتل أبيه املشرك ، ولو قتله مل يكن به بأس 
يا : قال الشيخ وروينا عن حصني بن وحوح أن طلحة بن الرباء قال " قتل أبيه ، وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه 

 "إين مل أبعث بقطيعة رحم : " فخرج موليا ليفعل ، فدعاه فقال " اقتل أباك : " نيب اهللا مرين مبا أحببت فقال له 
حييد عن أبيه ، يوم بدر وهو ينصب له اآللة ، فلما كثر قصده أبو " وروينا عن أيب عبيدة ، أنه كان  - ٢٨٤٥

ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ، عبيدة ، فقتله ، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية 
 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا احلسن بن الربيع  - ٢٨٤٦
جاء رجل إىل : عمري ، وكان ، قد أدرك اجلاهلية قال ، نا ابن املبارك ، عن إمساعيل بن مسيع احلنفي ، عن مالك بن 

إين لقيت العدو ، ولقيت أيب فيهم ، فسمعت لك منه مقالة قبيحة ، فلم أصرب : " النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
 إين لقيت أيب ،: حىت طعنته بالرمح ، أو حىت قتلته ، فسكت عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم مث جاءه آخر ، فقال 

تابعه سفيان الثوري ، عن إمساعيل بن مسيعباب سهم الفارس " فتركته ، وأحببت أن يليه غريي ، فسكت عنه 
 والراجل



أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه ، نا أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي البزار ، نا أبو  - ٢٨٤٧
نا أبو علي احلسني بن حممد بن علي الروذباري الفقيه ، وأبو األزهر نا أبو أسامة ، عن عبد اهللا بن عمر ، ح وأخرب

أخربنا إمساعيل بن حممد الصفار وأخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن : احلسني بن بشران ، قاال 
، نا أبو جعفر  األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد اهللا بن عمر ، ح وأخربنا احلسن بن بشران

حممد بن عمر الرزاز ، نا أمحد بن حممد بن عيسى القاضي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان ، ح وأخربنا علي بن أمحد بن 
عبدان ، نا سليمان بن أمحد الطرباين ، نا عباد بن عبد اهللا العدين ، نا يزيد بن أيب حكيم ، نا سفيان ، عن عبيد اهللا 

أسهم للرجل وفرسه ثالثة أسهم ، للرجل " ن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بن عمر ، عن نافع ، عن اب
ويف " أسهم للرجل ولفرسه ثالثة أسهم سهما له ، وسهمني لفرسه " ويف رواية أيب معاوية " سهم ، وللفرس سهمني 

ذا أوىل من رواية عبد اهللا بن أسهم للفرس سهمني ولصاحبه سهما ، واملعىن يف مجيعه واحد ، وه: رواية أيب أسامة 
للفارس سهمان ، وللراجل سهم لفضل حفظ أخيه عبيد اهللا بن عمر ، : عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر 

للفرس سهمني ، : وكأنه مسع نافعا ، يقول : وثقته واشتهار عبد اهللا بسوء احلفظ ، وكثرة اخلطأ قال الشافعي 
وليس يشك أحد من أهل العلم يف تقدمة عبيد : همني ، وللراجل سهما قال للفارس س: وللراجل سهما ، فقال 

والذي رواه جممع بن يعقوب ، عن أبيه ، عن عبد الرمحن بن يزيد ، عن عمه . اهللا بن عمر على أخيه يف احلفظ 
فارس فأعطى  وكان اجليش ألفاومخسمائة منهم ثالمثائة: جممع بن جارية يف قسمه خيرب على مثانية عشر سهما قال 

جممع بن يعقوب شيخ ال يعرف ، فأخذنا يف ذلك حبديث : للفارس سهمني ، وللراجل سهما ، فقد قال الشافعي 
والرواية يف قسمة خيرب : عبيد اهللا ، ومل نر له خربا مثله يعارضه ، وال جيوز رد خرب إال خبرب مثله قال الشيخ 

 نوا يف أكثر الروايات ألفا وأربعمائة وعلى ذلك مجيع أهل املغازيمتعارضة ، فإهنا قسمت على أهل احلديبية ، وكا
واخليل مائتا فرس فكان للفارس سهمان : " وروينا عن حممد بن إسحاق بن يسار ، عن شيوخه ، قالوا  - ٢٨٤٨

 وكذلك مبعناه قال صاحل بن كيسان ، وبشري بن يسار ، وعبد اهللا بن أيب" ، ولصاحبه سهم ، ولكل راجل سهم 
 بكر بن حممد بن عمرو بن حزم

قسم ملائيت فرس يوم خيرب سهمني " وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٨٤٩
 "سهمني 
يف إعطائه الفارس ثالثة أسهم " وروينا يف حديث أيب عمرة ، وأيب رهم ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٨٥٠

" 
ي ، بأسانيده عن جابر بن عبد اهللا ، وأيب هريرة ، وسهل بن أيب حثمة ، واملقداد ، عن وروى الواقد - ٢٨٥١

للفارس ثالثة " ال خيتلف فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : النيب صلى اهللا عليه وسلم معناه ، قال خالد احلذاء 
 "أسهم ، وللراجل سهم 

إين جعلت : " ى اهللا عليه وسلم يف قصة ذكرها قال ويف حديث أيب كبشة األمناري ، عن النيب صل - ٢٨٥٢
 "للفرس سهمني ، وللفارس سهما فمن نقصه نقصه اهللا 

قسم للزبري أربعة أسهم سهما ألمه يف " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويف حديث عبد اهللا بن الزبري  - ٢٨٥٣
فظ ، نا أبو العباس ، حممد بن يعقوب ، نا حممد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلا" القرىب ، وسهما له ، وسهمني لفرسه 

وروينا يف ذلك عن . إسحاق نا حماضر ، نا هشام بن عروة ، عن حيىي بن عباد ، عن عبد اهللا بن الزبري ، فذكره 
 عمر ، وعلي



فأعطاه " والذي روي عن مكحول ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن الزبري حضر خبيرب بفرسني ،  - ٢٨٥٤
لو كان كما : وقال الشافعي  - ٢٨٥٥مرسل" لنيب صلى اهللا عليه وسلم مخسة أسهم سهما له ، وأربعة لفرسيه ا

حدث مكحول ، كان ولده أعرف حبديثه ، وأحرص على ما فيه زيادته من غريهم إن شاء اهللا ، والذي رواه أيضا 
 " ، منقطع والذي وصله ضعيف عرب العريب ، وهجن اهلجني" مكحول ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق ، نا عمرو بن متيم الطربي ، نا أبو نعيم ، نا  - ٢٨٥٦
اخليل معقود يف نواصيها : " زكريا بن أيب زائدة ، عن عامر ، عن عروة البارقي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 ومل خيص عربيا دون هجني: قلنا " قيامة األجر والغنيمة اخلري إىل يوم ال
 باب العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة حيضرون الوقعة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حيىي بن أيب طالب ، نا عبد الوهاب بن  - ٢٨٥٧
زيد بن هرمز ، أن جندة كتب إىل ابن عباس يسأله عن سهم عطاء ، نا جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن ي

ذوي القرىب ملن هو ، وعن اليتيم مىت ينقضي يتمه ، وعن املرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال املشركني 
م ذوي إنك كتبت إيل تسألين عن سه: " لوال أن أرده ، عن ننت يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : ؟ فقال ابن عباس 

القرىب ملن هو فإنا كنا نراه لقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأىب ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم مىت ينقضي 
إذا احتلم ، وأونس منه خري ، وعن املرأة والعبد يشهدان الغنيمة فال شيء هلما ، ولكن مها حيذيان ، : يتمه قال 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يقتلهم ، وأنت فال تقتلهم إال أن يعلم ويعطيان ، وعن قتل أطفال املشركني فإ
ورواه حممد بن إسحاق بن يسار ، عن من ال يتهم ، عن يزيد بن هرمز " منه ما علم اخلضر من الغالم حني قتله 

 فكتب إليه أنه إذا احتلم الصيب فقد خرج من اليتم ، ووقع حقه يف الفيء: قال 
نا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن عبد اجلبار ، نا حفص بن وأخرب - ٢٨٥٨

يا رسول : شهدت خيرب ، وأنا عبد مملوك قلت : غياث ، عن حممد بن زيد ، حدثين عمري ، موىل آيب اللحم قال 
 "خرثي متاع ، ومليسهم يل ، وأعطاين " تقلد هذا السيف : " فأعطاين سيفا ، فقال . اهللا ، أسهم يل 

ويف استعانة رسول اهللا صلى " ويف حديث احلسن بن عمارة ، عن احلكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ،  - ٢٨٥٩
أن : اهللا عليه وسلم بيهود بين قينقاع فرضخ هلم ، ومل يسهم هلم ، واحلسن بن عمارة متروك ويف حديث الزهري 

ناس من اليهود ، فأسهم هلم ، وهذا منقطع ، وذكره الواقدي بإسناد آخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا ب
 منقطع ال حيتج مبثله

 باب الغنيمة ملن شهد الوقعة من املقاتلة
أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا سعيد بن منصور ، نا إمساعيل بن عياش ، عن حممد  - ٢٨٦٠

أن : ي ، أن عنبسة بن سعيد ، أخربه أنه ، مسع أبا هريرة ، حيدث سعيد بن العاص بن الوليد الزبيدي ، عن الزهر
بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من املدينة قبل جند ، فقدم أبان وأصحابه " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اقسم لنا يا رسول : ال أبان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب بعد أن فتحها ، وإن حزم خيلهم ليف ، فق
ال تقسم هلم يا رسول اهللا ، فقال أبان أنت هبا وبر حتدر علينا من رأس ضان ، فقال : فقلت : فقال أبو هريرة . اهللا 

ومل يقسم هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تابعه عبد اهللا بن " اجلس يا أبان : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
زبيدي ، ورواه سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة وكان حممد سامل ، عن ال

والذي . مل يقم ابن عيينة متنه واحلديث حديث الزبيدي : احلديثان حمفوظان ، وكان يقول : بن حيىي الذهلي يقول 



 صلى اهللا عليه وسلم خيرب ، فأسهم هلم روي يف حديث أيب موسى يف قدوم جعفر ، وأصحابه حني افتتح رسول اهللا
حيتمل أهنم حضروا قبل انقطاع احلرب ، أو قبل حيازة القسمة ، أو أشركهم فيها برضي الغامنني كما روي عن أيب 

ويف . وكلم املسلمني فأشركونا يف سهامهم : هريرة يف قدومهم علىالنيب صلى اهللا عليه وسلم وقد فتح خيرب قال 
والذي روي يف قسمته لعثمان . استأذن لنا الناس أن يقسم لنا من الغنائم ، فأذنوا له ، فقسم لنا ف: رواية أخرى 

 رضي اهللا عنه ، وغريه من غنيمة بدر ، ومل حيضروها ، فمن ماله أعطاهم ، وآية القسمة نزلت بعد بدر
كيع ، عن شعبة ، عن قيس بن وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل الصفار ، نا سعدان ، نا و - ٢٨٦١

 "كتب عمر بن اخلطاب ، أن الغنيمة ملن شهد الوقعة : مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال 
والذي روي عن " الغنيمة ملن شهد الوقعة : " وروي أيضا ، عن أيب بكر ، وعلي ، وغريمها ، أهنم قالوا  - ٢٨٦٢

ة ، وقد جاءوا بعد الفتح ، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه كتب زياد بن لبيد يف إشراكه عكرمة بن أيب جهل يف الغنيم
 إمنا الغنيمة ملن شهد الوقعة ، فكلم زياد أصحابه ، فطابوا أنفسا باإلشراك: إىل أيب بكر ، فكتب أبو بكر 

 باب السرية تبعث من اجليش فتغنم
أمحد بن عبد اجلبار ، نا يونس بن بكري ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا  - ٢٨٦٣

خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : عن ابن إسحاق ، قال 
املسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ، يرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم : " وسلم عام الفتح ، فقال 

قد مضت خيل املسلمني ، فغنمت بأوطاس غنيمة كثرية ، وأكثر العسكر : عي رمحه اهللا قال الشاف" على قعدهتم
 حبنني ، فشركوهم ، وهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين حبنني

 باب القسمة يف دار احلرب
، نا حيىي بن حيىي  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب ، نا إمساعيل بن قتيبة - ٢٨٦٤

إمنا كان : فكتب : كتبت إىل نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال : ، نا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، قال 
ذلك يف أول اإلسالم قد أغار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بين املصطلق ، وهم غارون ، وأنعامهم تسقى 

جويرية بنت احلارث ، : أحسبه قال : قال حيىي " سبيهم ، وأصاب يومئذ على املاء ، فقتل مقاتلتهم ، وسىب 
غزونا غزوة : وحدثين هذا احلديث عبد اهللا بن عمر ، وكان يف ذلك اجليش وروينا عن أيب سعيد اخلدري ، أنه قال 

متع ، ونعزل ، فذكر بين املصطلق ، فسبينا كرائم العرب ، وطالت علينا العزبة ، ورغبنا يف الفداء ، فأردنا أن نست
احلديث يف استئذاهنم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك ، وهذا يدل على استمتاعهم هبن قبل رجوعهم إىل 

من أهنا صارت دار إسالم ، واحتج ببعث الوليد بن : املدينة ، ويكون ذلك بعد القسمة ، والذي قال أبو يوسف 
ا كان سنة مخس ، وإمنا أسلموا بعدها بزمان وإمنا بعث إليهم الوليد بن هذ: عقبة إليهم مصدقا فقد قال الشافعي 

والذي : قال الشيخ . عقبة مصدقا سنة عشر ، وقد رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ودارهم دار احلرب 
يأتون بصبياهنم يدل على صحة ما روينا عن الوليد بن عقبة أنه ملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة جعلوا 

قد كان سلح فتقذره ، فكيف يبعثه : ، فيمسح رءوسهم ، ويدعو هلم ، فجيء به وقد خلق ، فلم ميسه ، وقيل 
 مصدقا حني غزاهم ، وهو بعد ذلك عام الفتح كان صبيا ؟

ل قا" ما دل على قسمة النيب صلى اهللا عليه وسلم غنائم خيرب خبيرب " وروينا عن أنس بن مالك ،  - ٢٨٦٥
وما علمت خيرب كان فيها مسلم واحد ، يعين حني افتتحها ، ما صاحل إال اليهود ، وهم على دينهم ، : الشافعي 

ما دل على قسمة النيب صلى اهللا عليه وسلم غنائم " وروينا عن أنس ،  - ٢٨٦٦وما حول خيرب كله دار حرب



 "حنني باجلعرانة 
اهللا عليه وسلم غنائم بدر بسري ، شعب من شعاب صفراء  وقسم رسول اهللا صلى: " قال الشافعي  - ٢٨٦٧

قريب من بدر ، وكانت له كلها خالصا ، وقسمها بينهم ، فأدخل معهم مثانية نفر ، أو تسعة مل يشهدوا الوقعة من 
 "املهاجرين ، واألنصار 

 باب السرية تأخذ الطعام والعلف
ر ، نا يونس بن حبيب ، نا أبو داود ، نا شعبة ، وسليمان حدثنا أبو بكر بن فورك ، نا عبد اهللا بن جعف - ٢٨٦٨

ديل جراب من شحم : " مسعت عبد اهللا بن املغفل ، يقول : بن املغرية ، كالمها عن محيد بن هالل العدوي ، قال 
عليه هذا يل ال أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول اهللا صلى اهللا : يوم خيرب ، فأخذته فالتزمته ، فقلت 

: " وليس يف حديث شعبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : وسلم ، فاستحييت منه قال سليمان يف حديثه 
 "هو لك 
ويف " كنا نصيب يف املغازي العسل ، والفاكهة ، فنأكله ، وال نرفعه : " وروينا عن ابن عمر ، أنه قال  - ٢٨٦٩

 "العسل ، والسمن " رى ويف رواية أخ" العسل والعنب " رواية أخرى 
أن دع الناس يأكلون ، : " وروينا ، عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، أنه كتب إىل صاحب جيش  - ٢٨٧٠

وروينا ، عن عبد اهللا بن  - ٢٨٧١"ويعلفون ، فمن باع شيئا بذهب ، أو فضة ، ففيه مخس اهللا ، وسهام املسلمني 
وهذا وإن كان رواية الواقدي بإسناده ، فيؤكده " يعين يوم خيرب " ملوا كلوا ، واعلفوا ، وال حت: " عمرو مرفوعا 

غزوت مع عبد الرمحن بن مسرة ، ورجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : ما روينا عن احلسن أنه قال 
ابن حرشف ، ويشبه أن يكون أوىل مما روى . كانوا إذا صعدوا إىل الثمار أكلوا من غري أن يفسدوا ، أو حيملوا 

كنا نأكل اجلزر يف الغزو ، وال : عن القاسم موىل عبد الرمحن ، عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 نقسمه حىت إن كنا لنرجع إىل رحالنا ، وأخرجتنا منه مملوءة ، وقد أشار الشافعي إىل ضعف الروايتني

من كان يؤمن : " اهللا عليه وسلم أنه قال عام حنني  وروينا يف حديث رويفع بن ثابت ، عن النيب صلى - ٢٨٧٢
باهللا واليوم اآلخر ، فال يسقني ماءه ولد غريه ، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يأخذ دابة من املغامن ، فريكبها 

 إذا أخلقه رده يف حىت إذا نقصها ردها يف املغامن ، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، فال يلبس شيئا من املغامن حىت
نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا " املغامن 

احلكم املصري ، نا ابن وهب ، أخربين حيىي بن أيوب ، عن ربيعة بن سليمان ، عن حنش بن عبد اهللا السبئي ، عن 
 ، فذكره رويفع بن ثابت األنصاري

يف ضربه أبا جهل بسيف رث ، فلم يعمل شيئا ، فأخذ سيف أيب " وروينا عن عبد اهللا بن مسعود ،  - ٢٨٧٣
 "جهل فضربه حىت قتله 

فأخذت : يف ضربه رجلي محار اليمامة بسيف فكأنه أخطأه قال " الرباء بن مالك ،  ٢٠٨٣٣وعن  - ٢٨٧٤
وهذا يدل على جواز " ىت انقطع وألقيته ، وأخذت سيفي سيفه ، وأغمدت سيفي فما ضربت به إال ضربة ح

 استعماله يف حال الضرورةباب حترمي الغلول يف الغنيمة
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا احلسن بن حممد الزعفراين  - ٢٨٧٥

كان على ثقل : ن أيب اجلعد ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال ، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سامل ب
فذهبوا " هو يف النار : " النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل له كركرة ، فمات ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 "ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها 
: بد الذي أصابه سهم عائر ، فمات فقال له الناس وروينا يف احلديث الثابت ، عن أيب هريرة ، يف الع - ٢٨٧٦

إن الشملة اليت غلها يوم خيرب من " كال ، والذي نفسي بيده : هنيئا له اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: "  فجاء رجل بشراك ، أو شراكني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" املغامن مل تصبها املقاسم لتشعل عليه نارا 

 "شراك من نار ، أو شراكان من نار 
أدوا اخلياط ، " ويف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٨٧٧

والذي رواه زهري بن حممد ، عن عمرو يف إحراق متاع الغال " واملخيط ، فإن الغلول عار ونار ، وشنار يوم القيامة 
. إن زهريا جمهول ، وليس باملكي : به ، فقد روي ذلك موصوال ، وروي مرسال ، ويقال ، ومنعه سهمه ، وضر

وحديث صاحل بن زائدة ، عن سامل ، عن أبيه ، عن عمر مرفوعا يف إحراق متاع الغال ، وضربه أنكره حفاظ 
وقد رواه أبو : شيخ عامة أصحابنا حيتجون هبذا يف الغلول ، وهذا باطل ليس بشيء قال ال: احلديث قال البخاري 

غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سامل بن عبد اهللا ، فغل رجل متاعا فأمر : إسحاق الفزاري ، عن صاحل قال 
 هذا أصح احلديثني: الوليد مبتاعه ، فأحرق ، وطيف به ، ومل يعطه سهمه قال أبو داود 

 باب حترمي الفرار من الزحف ، وصرب الواحد مع االثنني
يا أيها : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فال تولوهم األدبار وقال : قال اهللا عز وجل  - ٢٨٧٨

ويف احلديث الثابت ، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . النيب حرض املؤمنني على القتال إىل آخر اآليتني 
 "ل اهللا ، وما هن ؟ فذكرهن ، وذكر فيهن التويل يوم الزحف يا رسو: قالوا " اجتنبوا السبع املوبقات : " قال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن إسحاق الصغاين ، نا معاوية  - ٢٨٧٩
ا له قال بن عمرو ، نا أبو إسحاق ، عن موسى بن عقبة ، عن سامل أيب النضر ، موىل عمر بن عبيد اهللا ، وكان كاتب

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : كتب إليه عبد اهللا بن أيب أوىف حني خرج إىل احلرورية فقرأته ، فإذا فيه : 
يا أيها الناس ال تتمنوا لقاء : " بعض أيامه اليت لقي فيها العدو انتظر حىت مالت الشمس ، مث قام إىل الناس فقال 

اللهم : " مث قال " ذا لقيتموهم فاصربوا ، واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف العدو ، وسلوا اهللا العافية ، فإ
 "منزل الكتاب ، وجمري السحاب ، وهازم األحزاب اهزمهم ، وانصرنا عليهم 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن شيبان الرملي ، نا سفيان بن  - ٢٨٨٠
اآلخنفف اهللا عنكم : كتب عليهم أال يفر عشرون من مائتني ، مث قال : " قال ابن عباس : عمرو ، قال  عيينة ، عن

، وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني فخفف عنهم ، وكتب عليهم أال يفر مائة من مائتني 
 "مؤمن  ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ، ودخان جهنم يف جوف: قال سفيان 
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية ، فلقينا العدو ، فحاص : وروينا عن ابن عمر ، قال  - ٢٨٨١

بل أنتم العكارون ، وأنا فئتكم : " حنن الفرارون ، فقال : املسلمون حيصة ، فلقينا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلنا 
 أنا فئة كل مسلم: وروينا عن عمر بن اخلطاب أنه قال  " .أنا فئة كل مسلم : " ويف رواية أخرى " 

 باب األمان
حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان ، نا أبو عمرو بن جنيد السلمي ، نا حممد بن أيوب  - ٢٨٨٢

قال رسول : الرازي ، نا حممد بن كثري ، نا سفيان ، عن األعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن علي ، قال 
ذمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم ، فمن أخفر مسلما ، فعليه لعنة اهللا واملالئكة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



 "والناس أمجعني ، ال يقبل منه صرف وال عدل 
عامر ، نا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس األصم األموي ، ناإبراهيم بن مرزوق ، نا سعيد بن  - ٢٨٨٣

كنا مصايف العدو ، فكتب عبد يف سهم أمانا للمشركني ، : شعبة ، عن عاصم األحول ، عن فضيل بن زيد ، قال 
مل نؤمنكم إمنا آمنكم عبد ، فكتبوا إىل عمر بن اخلطاب رضي : قد آمنتمونا ، قالوا : فرماهم به ، فجاءوا ، فقالوا 

 "لمني ، ذمته ذمتهم ، وأمنهم إن العبد من املس: " اهللا عنه ، فكتب عمر 
: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد بن أيب حامد املقري ، وحممد بن أمحد بن أيب الفوارس قالوا  - ٢٨٨٤

أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن وهب ، نا عياض بن عبد اهللا ، عن 
، عن كريب ، موىل ابن عباس ، عن عبد اهللا بن عباس ، أن أم هانئ بنت أيب طالب ، حدثته أهنا خمرمة بن سليمان 

زعم ابن أمي علي أنه قاتل من أجرت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما كان ذلك له ، وقد آمنا من : " وروي يف رواية أخرى عن أم هانئ أنه قال " قد أجرنا من أجرت : " وسلم 

 "آمنت ، وأجرنا من أجرت 
وروينا عن زينب بنت رسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم ، أهنا أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع ،  - ٢٨٨٥

 "إنه جيري على املسلمني أدناهم : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ال ختف فقد أمنه ، : إذا قال الرجل للرجل : "  عنه ، أنه قال وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا - ٢٨٨٦

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق " ال تذهل ، فقد أمنه ، فإن اهللا يعلم األلسنة : وإذا قال مترس فقد أمنه ، وإذا قال 
: أيب وائل ، قال  ، نا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، نا حممد بن عبد الوهاب ، نا جعفر بن عون ، نا األعمش ، عن

 جاءنا كتاب عمر ، فذكره
إذا أمن الرجل الرجل على : " وروينا عن عمرو بن احلمق ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٨٨٧

ويف احلديث الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود ، " نفسه ، مث قتله ، فأنا بريء من القاتل وإن كان املقتول كافرا
 "هذه غدرة فالن : لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : " صلى اهللا عليه وسلم وغريه ، عن النيب 

 باب إقامة احلدود يف دار احلرب وحترمي الربا فيها
قد أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلد باملدينة ، والشرك قريب منها : " قال الشافعي رمحه اهللا  - ٢٨٨٨

وروينا عن عمر بن : قال الشيخ " ارب حبنني ، والشرك قريب منه وفيها شرك كثري موادعون ، وضرب الش
اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كتب إىل أيب عبيدة بإقامة احلد على أيب جندل ، وصاحبيه يف شرب اخلمر ، وكانوا بإزاء 

 العدو
ود يف احلضر أقيموا احلد: " وروينا عن عبادة بن الصامت ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ٢٨٨٩
 "والسفر 
غري ثابت " ال تقطع األيدي يف السفر : " وحديث بسر بن أيب أرطأة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٨٩٠

بسر بن : وبسر بن أيب أرطأة مل تثبت له صحبة ، ولقد أساء الفعل يف قتال أهل احلرة ، ولذلك قال حيىي بن معني 
منقطع ، " ال تقام احلدود يف دار احلرب : " عن مكحول عن زيد بن ثابت والذي روي " . أيب أرطأة رجل سوء 

 فإن حلق هبم ، فهو أشقى له: وقد قال الشافعي " خمافة أن يلحق أهلها بالعدو : " وقول من قال 
 أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا حممد بن وهب ، - ٢٨٩١

نا حممد بن سلمة ، عن أيب عبد الرحيم ، حدثين منصور ، عن أيب يزيد غيالن موىل كنانة ، عن أيب سالم احلبشي ، 



عن املقدام بن معدي كرب عن احلارث بن معاوية ، نا عبادة بنالصامت ، وعنده أبو الدرداء ، أن النيب صلى اهللا 
أال : " الته أخذ منه قردة بني إصبعيه ، وهي يف وبرة ، فقال عليه وسلم صلى إىل بعري من املغنم ، فلما فرغ من ص

إن هذا من غنائمكم ، وليس يل منه إال اخلمس ، واخلمس مردود عليكم فأدوا اخليط ، واملخيط ، وأصغر من ذلك 
، وال ، وأكرب ، فإن الغلول عار على أهله يف الدنيا ، واآلخرة ، وجاهدوا الناس يف اهللا القريب منهم والبعيد 

يأخذكم يف اهللا لومة الئم ، وأقيموا حدود اهللا يف احلضر ، والسفر ، وعليكم باجلهاد فإنه باب من أبواب اجلنة 
والكتاب ، مث السنة ، مث يف حترمي الربا ال يفرق بني دار اإلسالم ، : قال الشيخ " عظيم ينجي اهللا به من اهلم والغم 

 ج مبثلهودار احلرب وحديث مكحول منقطع ال حيت
 باب ما أحرزه املشركون على املسلمني ، واملشرك يسلم قبل أن يؤسر

نا أبو : أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، وأبو بكر أمحد بن احلسن ، وأبو سعيد حممد بن موسى قالوا  - ٢٨٩٢
عبد اجمليد ، عن أيوب العباس حممد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا سفيان ، وعبد الوهاب بن 

، عن أيب قالبة ، عن أيب املهلب ، عن عمران بن حصني ، أن قوما أغاروا ، فأصابوا امرأة من األنصار ، وناقة للنيب 
صلى اهللا عليه وسلم ، فكانت املرأة والناقة عندهم ، مث انفلتت املرأة ، فركبت الناقة ، فأتت املدينة ، فعرفت ناقة 

إين نذرت لئن جناين اهللا عليها ألحنرهنا ، فمنعوها أن تنحرها حىت يذكروا ذلك : يه وسلم ، فقالت النيب صلى اهللا عل
بئس ما جزيتها إن جناك اهللا عليها أن تنحريها ال نذر يف معصية اهللا ، وال فيما : " للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ورواه : قال الشيخ " خذ النيب صلى اهللا عليه وسلم ناقتهوأ: وقاال ، معا أو أحدمها يف احلديث " ال ميلك ابن آدم 
وقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناقته ، : علي بن عاصم ، عن خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، وقال فيه أيضا 

أحرزهتا فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم ناقته بعد ما أحرزها املشركون و: وخلى عن املرأة قال الشافعي رمحه اهللا 
 األنصارية على املشركني

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا  - ٢٨٩٣
أن غالما ، له حلق بالعدو على " سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، 

ورواه عبد اهللا بن منري ، عن عبيد اهللا بن عمر ، فبني يف . ليها خالد بن الوليد ، فردمها عليه فرس له ، فظهر ع
 احلديث رد الفرس عليه يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ورد العبد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم

اص ، رضي اهللا عنهم ، ما دل على وروينا عن أيب بكر الصديق ، وعلي بن أيب طالب ، وسعد بن أيب وق - ٢٨٩٤
وأما الذي رواه احلسن بن عمارة ، عن عبد امللك الرزاد ، عن طاوس ، . أن مالكه أحق به قبل القسم ، وبعده 

إن وجدت بعريك قبل أن يقسم فخذه ، وإن وجدته قد قسم : " عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فإن احلسن بن عمارة متروك ، والذين تابعوه على ذلك ضعفاء ، وأما الرواية يف  "فأنت أحق به بالثمن إن أردته 

معناه عن متيم بن طرفة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال ، والذي روي فيه عن عمر مرسل ، وكذلك عن 
" يء ، فهو له من أسلم على ش" زيد بن ثابت وأما حديث عروة بن أيب مليكة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من : فهو مرسل ، وغلط فيه ياسني بن الفرات الزيات ، فأسنده من وجه آخر ، وليس بشيء ، واملراد به إن صح 
وهو كحديث ليث بن أيب سليم ، عن علقمة ، عن سليمان بن بريدة ، . أسلم على شيء جيوز له ملكه فهو ملكه 

هلم ما أسلموا عليه من أمواهلم ، وعبيدهم : " يقول يف أهل الذمة عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن " ، وديارهم ، وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إال الصدقة

. ليم ، فذكره يعقوب ، نا العباس بن حممد الدوري ، نا أبو شيخ احلراين ، نا موسى بن أعني ، عن ليث بن أيب س



يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا : " وشاهد حديث الصخر بن العيلة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
وهذا كله فيمن أسلم قبل وقوعه يف األسر ، ويف معىن هذا قصة بين شعبة ، فإهنما أسلما ، " دماءهم وأمواهلم 

بين قريظة ، فأحرز هلما إسالمهما أنفسهما ، وأمواهلما من النخل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حماصر 
السالم : لقي ناس من املسلمني رجال يف غنيمة له فقال : ويف معىن هذا حديث ابن عباس قال " . واألرض وغريها 

وقرأها ) منا وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤ: ( عليكم ، فأخذوه ، وقتلوه ، وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت 
أخربناه أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو الفضل بن إبراهيم ، نا أمحد بن سلمة ، نا إسحاق بن . السالم : ابن عباس 

، عن ابن عباس ، فذكره  إبراهيم ، نا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء 
 باب ما يستدل به على أن مكة فتحت صلحا وأنه جيوز بيع رباعها ، وكراؤها

خربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا حممد بن أ - ٢٨٩٥
عمرو الرزاز ، نا سلمة بن الفضل ، عن حممد بن إسحاق ، عن العباس بن عبد اهللا بن معبد ، عن بعض أهله ، عن 

واهللا لئن دخل رسول : قلت : ظهران قال العباس ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبر ال: ابن عباس ، قال 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة عنوة قبل أن تأتوه فتستأمنوه إنه هلالك قريش ، فجلست على بغلة رسول اهللا صلى 

لعلي أجد ذا حاجة يأيت أهل مكة فيخربهم مبكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا عليه وسلم ، فقلت 
يا أباحنظلة ، فعرف : ، فيستأمنونه ، فإين ألسري إذا مسعت كالم أيب سفيان وبديل بن ورقاء ، فقلت ليخرجوا إليه 

هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما لك فداك أيب وأمي ؟ قلت : قال . نعم : أبو الفضل ؟ قلت : صويت قال 
حبه ، فلما أصبح غدوت به على رسول فاركب ، فركب خلفي ، ورجع صا: فما احليلة ؟ قلت : قال . والناس 

: " قال . يا رسول اهللا ، إن أبا سفيان رجل حيب هذا الفخر فاجعل له شيئا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم قلت 
: قال " نعم ، من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل املسجد فهو آمن " 

وهذا حديث مشهور فيما بني أهل املغازي ، ذكره عروة بن الزبري ، . م ، وإىل املسجد فتفرق الناس على دوره
وموسى بن عقبة ، وغريمها ، والبن إسحاق فيه مسانيد منها ما ذكرنا ، ومنها ما رواه يوسف القاضي ، عن يوسف 

عبد اهللا بن عتبة ، عن ابن  بن هبلول ، عن عبد اهللا بن إدريس ، عن ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن
 عباس ، ومنها ما رواه يونس بن بكري ، عن ابن إسحاق ، عن احلسني بن عبيد اهللا ، عن عكرمة ، عن ابن عباس

وأخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه ، نا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، نا أبو األزهر ،  - ٢٨٩٦
ملا كان يوم : زعم السدي ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه ، قال : اط بن نصر ، قال نا أمحد بن الفضل ، نا أسب

اقتلوهم ، وإن وجدمتوهم : " فتح مكة أمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس إال أربعة نفر ، وامرأتني وقال 
؛ عكرمة بن أيب جهل ، وعبد اهللا بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، وعبد اهللا بن سعد بن أيب متعلقني بأستار الكعبة 

فأما عبد اهللا بن خطل فأدرك ، وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن زيد ، وعمار بن ياسر ، " سرح 
ركه الناس يف السوق ، فقتلوه فسبق سعيد عمارا ، وكان أشب الرجلني ، فقتله ، وأما مقيس بن زيد بن صبابة فأد

أخلصوا فإن آهلتكم ال : ، وأما عكرمة فركب البحر ، فأصابتهم عاصف ، فقال أصحاب السفينة ألهل السفينة 
واهللا لئن مل ينجين يف البحر إال اإلخالص ال ينجين يف الرب غريه اللهم إن لك : هاهنا قال عكرمة . تغين عنكم شيئا 

 مما أنا فيه أن آيت حممدا صلى اهللا عليه وسلم حىت أضع يدي يف يده فألجدنه عفوا كرميا علي عهدا إن أنت عافيتين
فجاء فأسلم ، وأما عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول اهللا : قال . 

يا رسوالهللا ، : ى اهللا عليه وسلم فقال صلى اهللا عليه وسلم الناس إىل البيعة جاء به حىت أوقفه على رسول اهللا صل



: " فرفع رأسه ، فنظر إليه ثالثا كل ذلك يأىب ، فبايعه بعد ثالث ، مث أقبل على أصحابه ، فقال : بايع عبد اهللا قال 
ما يدرينا يا رسول اهللا : فقالوا " أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حني رآين كففت يدي عن بيعته ، فيقتله 

ورواه أيضا سعيد بن " إنه ال ينبغي لنيب أن يكون له خائنة األعني : " قال . يف نفسك هال أومأت إلينا بعينك ما 
أمن الناس إال هؤالء األربعة فال يؤمنون : " يربوع املخزومي ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة 

 وقينتني: يذ بدل عكرمة قال ابن نق: فذكرهم غري أنه قال " يف حل ، وال حرم 
اليوم يوم امللحمة اليوم تستحل احلرمة ، فعزل رسول اهللا : وروينا عن سعد بن عبادة ، أنه قال يومئذ  - ٢٨٩٧

 "صلى اهللا عليه وسلم 
وروينا عن " ال : سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا ؟ قال : " وروينا عن وهب بن منبه ، أنه قال  - ٢٨٩٨
بنت أيب بكر ، يف قصة أيب قحافة ، أن ابنة له ، كانت تقوده يوم الفتح ، فلقيتها اخليل ، ويف عنقها طوق هلا  أمساء

يا أخية احتسيب طوقك ، : من ورق فاقتطفه إنسان من عنقها ، فطلب أبو بكر طوق أخته ، فلم جيبه أحد ، فقال 
هد من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولو فتحت عنوة لكانت فواهللا إن األمانة اليوم يف الناس قليل ، وكان ذلك مبش
 أخته وما معها غنيمة وكان أبو بكر ال يطلب طوقها

حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حبر بن نصر نا ابن وهب أخربين يونس  - ٢٨٩٩
، أن عمرو بن عثمان ، أخربه ، عن أسامة بن زيد ، أنه أخربين علي بن احلسني : بن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال 

وكان عقيل ورث أبا " وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور : " يا رسول اهللا أتنزل يف دارك مبكة ؟ قال : قال 
 "طالب هو وطالب ومل يرث علي ، وال جعفر شيئا ألهنما كانا مسلمني ، وكان عقيل ، وطالب كافرين 

عن عمرو بن دينار ، عن عبد الرمحن بن فروخ ، قال اشترى نافع بن عبد احلارث من صفوان  وروينا - ٢٩٠٠
ال : " ويف رواية أخرى ، عن عمرو ، إنه سئل عن كراء بيوت مكة ؟ فقال .بن أمية دار السجن لعمر بن اخلطاب 

ربعة ألف درهم وروينا عن ابن قد اشترى عمر بن اخلطاب من صفوان بن أمية دارا بأ" بأس به الكراء مثل الشراء 
والذي روي عن . الزبري ، أنه اشترى حجرة سودة مبكة ، وعن حكيم بن حزام ، أنه باع دار الندوة من معاوية 

مل يثبت رفعه ، واختلف عليه يف " مكة مناخ ال يباع رباعها ، وال تؤاجر بيوهتا : قال " عبد اهللا بن عمرو مرفوعا 
كانت بيوت مكة تدعى السوائب مل تبع رباعها من احتاج : قمة بن نضلة الكناين قال والذي روي عن عل. لفظه 

سكن ، ومن استغىن أسكن يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأيب بكر ، وعمر فإمنا هي أخبار عن كرمي 
 عاداهتم ، واهللا أعلم

 عليه وسلم سيب أوطاس ، وسيب بين املصطلق سىب رسول اهللا صلى اهللا: باب املرأة تسىب مع زوجها قال الشافعي 
وأسر من رجال هؤالء وهؤالء ، وقسم السيب ، فأمر أال توطأ حامل حىت تضع ، وال حائل حىت حتيض ، ومل يسأل 

قد ذكرنا حديث أيب سعيد : قال الشيخ . عن ذات زوج ، وال غريها وال هل سيب زوج مع امرأته ، وال غريه 
ال توطأ حامل حىت تضع محلها ، : " بايا يوم أوطاس ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبنا س: اخلدري قال 

. ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بني الزوجني : قال الشافعي " وال غري حامل حىت حتيض حيضة
أميانكم ذوات األزواج الاليت واحملصنات من النساء إال ما ملكت : وقد ، ذكر ابن مسعود ، أن قول اهللا عز وجل 

 وقد رويناه أيضا عن عبد اهللا بن عباس: قال الشيخ " ملكتموهن بالسباء 
وقد أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا عبيد اهللا بن عمر بن ميسرة ، نا  - ٢٩٠١

، عن أيب علقمة اهلامشي ، عن أيب سعيد اخلدري ، أن  يزيد بن زريع ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن صاحل أيب اخلليل



رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث يوم حنني بعثا إىل أوطاس ، فلقوا عدوا ، فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا 
هلم سبايا ، فكان أناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حترجوا من غشياهنن من أجل أزواجهن من 

واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم أي فهن هلم حالل إذا انقضت عدهتن : " ني فأنزل اهللا عز وجل املشرك
فأصبنا سبايا من سيب العرب فاشتهينا النساء ، : ويف هذا مث يف حديث أيب سعيد يف غزوة بين املصطلق قال " 

داللة على جواز وطء " ال عليكم أال تفعلوا " له وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ، فذكر احلديث يف السؤال ، وقو
 السبايا بامللك قبل اخلروج من دار احلرب

 باب التفريق بني ذوي احملارم
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا أمحد بن حازم بن أيب عرزة ، نا أبو نعيم  - ٢٩٠٢

باع علي ففرق بني : " د ، عن احلكم ، عن ميمون بن أيب شبيب ، قال ، نا عبد السالم بن حرب ، عن أيب خال
ورواه إسحاق بن منصور ، عن عبد السالم ، عن " امرأة وابنها ، فنهاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورد البيع 

رية وولدها ، يزيد بن عبد الرمحن وهو أبو خالد ، عن احلكم ، عن ميمون بن أيب شبيب ، عن علي أنه فرق بني جا
فنهاه النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه ، ورد البيعأخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا 

 عثمان بن أيب شيبة ، نا إسحاق بن منصور ، فذكره
اهللا عليه  وروينا عن أيب أسيد الساعدي ، أنه قدم بسيب من البحرين فصفوا ، فقام رسول اهللا صلى - ٢٩٠٣

فقال النيب صلى اهللا . بيع ابين يف عبس : فقالت " وما يبكيك ؟ : " وسلم ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال 
 "فركب أبو أسيد فجاء به " لتركنب ، فلتجيئن به كما بعت بالثمن " : " عليه وسلم أليب أسيد 

من فرق بني : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول : وروينا عن أيب أيوب األنصاري ، قال  - ٢٩٠٤
وروينا يف النهي عن التفريق بينهما ، عن عمر ، وعثمان ، " والدة وولدها ، فرق اهللا بينه وبني أحبته يوم القيامة 

وأما التفريق بني األخوين . وابن عمر وروينا عن عثمان ، يف النهي عن التفريق بني الوالد ، وولده يف البيع 
ملوكني يف البيع ، فروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف النهي عن ذلك ، وأما عن النيب صلى اهللا عليه امل

 وسلم فإنه ال يثبت
: باب بيع السيب من أهل الشرك استدل الشافعي رضي اهللا عنه يف ذلك مبا ذكرناه يف جواز املن ، والفداء مث قال 

نساء بين قريظة وذراريهم ، وباعهم من املشركني ، فاشترى أبو الشحم وسىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اليهودي أهل بيت عجوزا وولدها من النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا بقي من 

، واإلبل ، واملال ،  ثلثا إىل هتامة ، وثلثا إىل جند ، وثلثا إىل طريق الشام ، فبيعوا باخليل والسالح: السيب أثالثا 
 وفيهم الصغري ، والكبري من املشركني ، واحتج مبعىن فيما

أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ، نا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ، نا عمر بن حفص  - ٢٩٠٥
بن عمار اليمامي ، عن أبو حفص السمرقندي ، سنة تسع وستني ومائتني ، نا عبد اهللا بن رجاء ، وأخربنا عكرمة 

خرجنا مع أيب بكر رضي اهللا عنه ، وأمره رسول اهللا صلى اهللا : " إياس بن سلمة بن األكوع ، حدثين سلمة ، قال 
عليه وسلم علينا ، وغزونا ، فلما دنونا أمرنا أبو بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ، 

قال سلمة ، مث نظرت إىل عنف من الناس فيهم الذرية والنساء فخشيت أن يسبقوين إىل فقتلنا على املاء من قتلنا
اجلبل ، وأنا أجد يف آثارهم ، فرميت بسهم بينهم ، وبني اجلبل ، فلما رأوا السهم وقفوا ، فوقع السهم بينهم ، 

امرأة من فزارة عليها فشر أو قشع وبني اجلبل ، فقاموا ، فجئت هبم أسوقهم إىل أيب بكر حىت أتيته على املاء فيهم 



من أدم ، ومعها ابنة هلا من أحسن العرب فنفلين أبو بكر ابنتها فما كشفت هلا ثوبا حىت قدمت ، مث بت ، ومل 
: ، فقلت " يا سلمة هب يل املرأة : " أكشف هلا ثوبا ، فلقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السوق ، فقال يل 

قد أعجبتين ، وما كشفت هلا ثوبا ، فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتركين حىت إذا كان يا رسول اهللا ، ل
يا رسول : فقلت " يا سلمة هب يل املرأة : " من الغد لقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السوق ، فقال يل 

ه وسلم وتركين ، حىت إذا كان من الغد اهللا لقد أعجبتين ، وما كشفت هلا ثوبا ، فسكت رسول اهللا صلى اهللا علي
يا : قلت : قال " يا سلمة هب يل املرأة هللا أبوك : " لقيين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السوق ، فقال يل 

رسول اهللا ما كشفت هلا ثوبا ، وهي لك يا رسول اهللا ، فبعث هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل مكة من 
واحتج الشافعي رضي اهللا " ويف أيديهم أسارى من املسلمني ففداهم هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشركني ، 

 فأما الكراع والسالح ، فال أعلم أحدا رخص يف بيعهما: عنه يف ذلك أيضا جبواز صلة أهل الشرك قال 
 باب املبارزة
، نا أمحد بن مهران ، نا عبيد اهللا بن موسى ، نا  أخربنا أبو طاهر الفقيه ، نا أبو عبد اهللا بن الصفار - ٢٩٠٦

فربز عتبة ، وأخوه شيبة ، : يف قصة بدر قال " إسرائيل ، عن أيب إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، عن علي ، 
ال نريد هؤالء ، ولكن يبارزنا : " من يبارز ؟ فخرج فتية من األنصار ، فقال عتبة : وابنه الوليد بن عتبة ، فقالوا 

" قم يا محزة ، قم يا عبيدة ، قم يا علي : " بين أعمامنا بين عبد املطلب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  من
فربز محزة لعتبة ، وعبيدة لشيبة ، وعلي للوليد ، فقتل محزة عتبة ، وقتل علي الوليد ، وقتل عبيدة شيبة ، وضرب 

ورواه حممد بن إسحاق بن يسار ، عن يزيد بن رومان . الصفراء شيبة رجل عبيدة فاستنقذه محزة وعلي حىت تويف ب
، عن عروة ، عنالزهري ، وحممد بن حيىي بن حبان ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد اهللا بن أيب بكر ، وغريهم 

ز فبار: من علمائهم فذكروا قصة بدر ، وذكروا خروج عتبة ، وشيبة ، والوليد بنحو ما ذكرنا غري أهنم قالوا 
عبيدة عتبة ، فاختلفا ضربتني ، كالمها أثبت صاحبه ، وبارز محزة شيبة ، فقتله مكانه ، وبارز علي الوليد ، فقتله 
مكانه ، مث كرا على عتبة فذففا عليه ، واحتمال صاحبهما فحازوه إىل الرحل أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو 

سحاق ، فذكره قال الشافعي وبارز حممد بن مسلمة مرحبا يوم خيرب العباس ، نا العطاردي ، نا يونس ، عن ابن إ
بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وبارز يومئذ الزبري بن العوام ياسرا ، وبارز يوم اخلندق علي ابن أيب طالب عمرو 

 بن عبد ود
حيمل إيل رأس ، فإمنا  ال: " وأما نقل الرءوس فقد روينا ، عن أيب بكر الصديق ، أنه أنكره ، وقال  - ٢٩٠٧

 "يكفي الكتاب واخلرب 
مل حيمل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رأس إىل املدينة قط ومحل إىل : " وروينا ، عن الزهري ، أنه قال  - ٢٩٠٨

 "أيب بكر رأس ، فكره ذلك ، وأول من محلت إليه الرءوس عبد اهللا بن الزبري 
من جاء برأس : " ، لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم العدو ، فقال والذي روي مرسال ، عن أيب نضرة  - ٢٩٠٩

فهذا إن ثبت حتريض املسلمني على قتل العدو ، وليس فيه نقل الرأس من بالد الشرك إىل " فله على اهللا ما متىن 
 بالد اإلسالم

 "جيفة مشرك هناهم أن يبيعوا " وروينا ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  - ٢٩١٠
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة : باب يف فضل اجلهاد يف سبيل اهللا على طريق االختصار قال اهللا عز وجل 

ال : تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم إىل آخر اآليتينوقال 



 الضرر واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم فضل اهللا اجملاهدين بأمواهلم يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل
وأنفسهم وآيات القرآن يف فضل اجلهاد كثرية ، وقال يف فضل الشهادة وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا 

 بل أحياء عند رهبم يرزقون
أرواحهم كطري خضر تسرح يف اجلنة ، مث تأوي : " فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك ، : قال ابن مسعود  - ٢٩١١

 وكذلك قاله ابن عباس مرفوعا" يف جوف طري خضر " ويف رواية أخرى " إىل قناديل معلقة بالعرش 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا أمحد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق  - ٢٩١٢

: سأل رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم : الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة ، قال  ، نا معمر ، عن
: مث ماذا ؟ قال : فقيل " مث اجلهاد يف سبيل اهللا : " مث ماذا ؟ قال : قيل " اإلميان باهللا : " أي األعمال أفضل ؟ قال 

 "مث حج مربور " 
عبدان ، نا أمحد بن عبيد الصفار ، نا إمساعيل بن إسحاق ، نا  أخربنا أبو احلسن ، علي بن أمحد بن - ٢٩١٣

: مسدد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا عمارة بن القعقاع ، عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير ، عن أيب هريرة ، قال 
إميانا يب  انتدب اهللا عز وجل ملن خرج جماهدا يف سبيله ، ال خيرجه إال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وتصديقا برسويل فهو علي ضامن أن أدخله اجلنة ، أو أرجعه إىل بيته الذي خرج منه نائال ما نال من أجر ، وغنيمة 
ما من مكلوم يكلم يف اهللا إال جاء يوم القيامة ، وكلمه يدمي ، اللون : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " . 

والذي نفسي بيده لوال أن أشق على أميت : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال ر" لون دم ، والريح ريح مسك 
ما ختلفت خلف سرية تغزو يف سبيل اهللا ، ولكن ال أجد ما أمحلهم ، وال جيدون سعة فيتبعوين ، وال تطيب أنفسهم 

زو يف سبيل اهللا والذي نفسي بيده لوددت أين أغ: " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " أن يتخلفوا بعدي 
أخربنا علي بن حممد بن بشران ، نا أبو جعفر بن عمرو الرزاز ، نا  - ٢٩١٤"فأقتل ، مث أغزو فأقتل مث أغزو فأقتل 

جعفر بن حممد بن شاكر ، نا عفان ، نا مهام ، نا حممد بن جحادة ، أن أبا حصني ، حدثه أن ذكوان ، حدثه أن أبا 
يا رسول اهللا ، علمين عمال يعدل اجلهاد : " النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال  جاء رجل إىل: هريرة ، حدثه قال 

هل تستطيع إذا خرج اجملاهد أن تدخل املسجد ، فتقوم ال تفتر ، وتصوم ال تفطر ؟ : " ، مث قال " ال أجده : " قال 
 "ال أستطيع ذلك : قال " 

 "ه ، فتكتب له حسنات إن فرس اجملاهد يسنت يف طول: " قال أبو هريرة  - ٢٩١٥
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، نا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، نا ابن  - ٢٩١٦

وهب ، نا أبو هانئ اخلوالين ، عن أيب عبد الرمحن احلبلي ، عن أيب سعيد اخلدري ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فعجب هلا أبو : قال " من رضي باهللا ربا ، وباإلسالم دينا ، ومبحمد نبيا وجبت له اجلنة " د يا أبا سعي: " وسلم قال 

وأخرى يرفع العبد هبا : " ففعل ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أعدها علي يا رسول اهللا : سعيد ، فقال 
اجلهاد يف : " وما هي يا رسول اهللا ؟ قال : ل قا" مائة درجة يف اجلنة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض 

 "سبيل اهللا ، اجلهاد يف سبيل اهللا ، اجلهاد يف سبيل اهللا 
حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، نا أبو القاسم عبيد اهللا بن إبراهيم بن بالويه املزكي ، نا أمحد  - ٢٩١٧

قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : عن مهام بن منبه ، قال بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أخربنا معمر ، 
كل كلم يكلمه املسلم يف سبيل اهللا يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واهللا أعلم " ورواه عبد الرمحن األعرج ، عن أيب هريرة ، وزاد فيه " دما اللون لون الدم ، والعرف عرف املسك 



 "مبن يكلم يف سبيله 
أخربنا أبو حممد بن يوسف األصبهاين ، نا أبو سعيد بن األعرايب ، نا سعدان بن نصر ، نا أبو معاوية  - ٢٩١٨

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل ، فقال : " الضرير ، عن األعمش ، عن شقيق ، عن أيب موسى األشعري ، قال 
اتل شجاعة ، ويقاتل محية ، ويقاتل رياء ، فأي ذلك يف سبيل اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى يا رسول اهللا الرجل يق: 

وقد مضى حديث عمر بن اخلطاب رضي " من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا : " اهللا عليه وسلم 
 "لكل امرئ ما نوى  إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا: " اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من غزا وهو ال ينوي يف غزوته إال : " ويف حديث عبادة بن الصامت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٩١٩
وذلك فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، نا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، نا إبراهيم بن عبد اهللا " عقاال فله ما نوى 

ا محاد بن سلمة ، عن جبلة بن عطية ، عن حيىي بن الوليد بن عبادة ، عن جده السعدي ، نا يزيد بن هارون ، ن
 عبادة بن الصامت فذكره

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، نا إمساعيل بن حممد الصفار ، نا  - ٢٩٢٠
يوة ، عن ابن هانئ ، عن أيب عبد الرمحن احلبلي ، عن العباس بن عبد اهللا الترقفي ، نا أبو عبد الرمحن املقري ، نا ح
ما من غازية تغزو يف سبيل اهللا فيصيبون غنيمة إال : " عبد اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "تعجلوا ثلثي أجرهم من اآلخرة ، ويبقى هلم الثلث ، وإن مل يصيبوا غنيمة مت هلم أجرهم 
 نيب صلى اهللا عليه وسلم على األديانباب إظهار دين ال

: أخربنا حممد بن موسى بن الفضل ، نا أبو العباس األصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، قال  - ٢٩٢١
 "هو الذي أرسل رسوله باهلدى ، ودين احلق ليظهره على الدين كله ، ولو كره املشركون " قال اهللا جل ثناؤه 

أخربنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا  :قال الشافعي  - ٢٩٢٢
إذا هلك كسرى فال كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده ، والذي نفسي : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

اهللا عليه وسلم مزقه ، فقال وملا أيت كسرى بكتاب النيب صلى : قال الشافعي " بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا 
وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، " ميزق ملكه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ووعد رسول اهللا صلى اهللا عليه : " قال الشافعي " ثبت ملكه: " ووضعه يف مسك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فأغزى أبو بكر الشام على ثقة من فتحها لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وسلم الناس فتح فارس ، والشام ،

 ، ففتح بعضها ، ومت فتحها زمان عمر وفتح عمر العراق وفارس
فقد أظهر اهللا جل ثناؤه دينه الذي بعث به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على األديان : قال الشافعي  - ٢٩٢٣

حلق ، وما خالف من األديان باطل ، وأظهره بأن مجاع الشرك دينان دين أهل الكتاب ، بأن أبان لكل من مسعه أنه ا
فقهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األميني حىت دانوا باإلسالم طوعا ، وكرها ، وقتل من أهل " ودين األميني ، 

هم حكمه صلى اهللا عليه الكتاب ، وسيب حىت دان بعضهم باإلسالم ، وأعطى بعض اجلزية صاغرين ، وجرى علي
 "وسلم ، وهذا ظهوره على الدين كله 

وقد يقال ليظهرن اهللا دينه على األديان حىت ال يدان اهللا إال به ، وذلك مىت شاء اهللا قال : قال الشافعي  - ٢٩٢٤
ا دخلت يف مل: وكانت قريش تنتاب الشام انتيابا كثريا ، وكان كثري من معاشها منها ، وتأيت العراق ، فيقال : 

اإلسالم ذكرت للنيب صلى اهللا عليه وسلم خوفها من انقطاع معاشها بالتجارة من الشام ، والعراق إذ فارقت 
: " الكفر ، ودخلت يف اإلسالم مع خالف ملك الشام والعراق ألهل اإلسالم ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



إذا هلك قيصر : " اق كسرى ثبت له أمر بعده ، وقال ، فلم يكن بأرض العر" إذا هلك كسرى فال كسرى بعده 
فلم يكن بأرض الشام قيصر بعده ، وأجاهبم على ما قالوا له ، وكان كما قال هلم صلى اهللا عليه " ، فال قيصر بعده 

 "وسلم قطع اهللا األكاسرة عن العراق ، وفارس ، وقيصر ومن قام باألمر بعده عن الشام 
فلم يبق لألكاسرة ملك ، " مزق ملكه : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كسرى و: قال الشافعي  - ٢٩٢٥

وكل هذا موثق " فثبت له ملك ببالد الروم إىل اليوم ، وتنحى ملكه عن الشام " ثبت ملكه : " وقال يف قيصر 
 يصدق بعضه بعضا ، واهللا أعلم

 السنن الصغري للبيهقي: الكتاب ١
 كتاب اجلزية
قال اهللا عز وجل فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وقال وقاتلوهم حىت ال باب اجلزية 

 تكون فتنة ويكون الدين كله هللا
: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا : " وروينا يف كتاب اجلهاد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ٢٩٢٦

وقال اهللا عز وجل يف السرية " وا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهللا ال إله إال اهللا ، فإذا قالوها عصم
يف أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله 

 م صاغرونوال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وه
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث أمريا على سرية أو جيش : " وروينا ، عن بريدة ، قال  - ٢٩٢٧

إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل : " أوصاه بتقوى اهللا يف خاصة نفسه ومبن معه من املسلمني خريا وقال 
وكف عنهم ، ادعهم إىل اإلسالم ، فإن أجابوك فاقبل منهم  إحدى ثالث خصال ، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم

فإن أبوا ، : فذكر احلكم يف ذلك إىل أن قال " وكف عنهم ، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين 
باري ، أنا أخربنا أبو علي الروذ"" يعين اإلسالم ، فادعهم إىل إعطاء اجلزية ، فإن أبوا فاستعن باهللا عز وجل وقاتلهم

أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا حممد بن سليمان ، أنا وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان 
 بن بريدة ، عن أبيه فذكره

يقاتل أهل األوثان على اإلسالم ، ويقاتل أهل الكتاب الذين تؤخذ منهم : " وروينا عن جماهد ، أنه قال  - ٢٩٢٨
 "ن يكونوا عربا أو عجما اجلزية بني أ
قال : أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، نا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان قال  - ٢٩٢٩

ويروون أنه صاحل رجال من العرب " قد أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلزية من أكيدر الغساين : " الشافعي 
اب ومن بعده من اخللفاء إىل اليوم فقد أخذوا اجلزية من بين تغلب وتنوخ وهبرا على اجلزية فأما عمر بن اخلط

وخلط من أخالط العرب ، وهم إىل الساعة مقيمون على النصرانية تضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية ، وإمنا 
كما قال وأن ال  اجلزية على األديان ال على األنساب ، ولوال أن نأمث بتمين باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف

 جيري صغار على عريب ولكن اهللا أجل يف أعيننا من أن حنب غري ما قضى به
يا : " والذي روي يف ، حديث ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أليب طالب : قال الشيخ  - ٢٩٣٠

اهلجرة وقبل نزول األحكام يف  فإنه ورد قبل" عم أريدهم على كلمة تدين هلم العرب ، ويؤدي إليهم العجم اجلزية
 سريته مع الكفار ، واهللا أعلم ، وأما اجملوس

فقد روينا ، عن علي بن أيب طالب ، أنه كان هلم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه ، وإن ملكهم سكر  - ٢٩٣١



منهم ، ودعا فوقع على ابنته وأخته ، فاطلع عليه بعض أهل مملكته ، فلما صحا جاءوا يقيمون عليه احلد فامتنع 
تعلمون دينا خريا من دين آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته ؟ وأنا على دين آدم ما يرغب بكم : أهل مملكته وقال 

وقد أخذ " فبايعوه ، وقاتلوا الذي خالفوهم ، فأصبح وقد أسري على كتاهبم فهم أهل كتاب ، : عن دينه ؟ قال 
 مر منهم اجلزيةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وع

وحدثنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا احلسن بن حممد  - ٢٩٣٢
كنت كاتبا جلزء بن معاوية ، : الزعفراين ، أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، مسع جبالة بن عبدة ، يقول 

ومل يكن عمر " اقتلوا كل ساحر ، وفرقوا بني كل ذي حمرم من اجملوس : " عن األحنف بن قيس ، فأتاه كتاب عمر 
 "أخذ اجلزية من اجملوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذها من جموس هجر 

الك ، عن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا م - ٢٩٣٣
فقال له " ما أدري كيف أصنع يف أمرهم : " جعفر بن حممد ، عن أبيه ، أن عمر بن اخلطاب ، ذكر اجملوس فقال 

سنوا هبم سنة أهل الكتاب : " أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عبد الرمحن بن عوف 
أخذ اجلزية من جموس هجر ، " اهللا عليه وسلم وروينا ، عن سعيد بن املسيب ، أن رسول اهللا صلى  - ٢٩٣٤"

أخربنا أبو زكريا ، أنا أبو " وأن عمر بن اخلطاب أخذها من جموس السودان ، وأن عثمان أخذها من جموس بربر 
 العباس ، أنا ابن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين يونس ، عن ابن شهاب ، حدثين سعيد بن املسيب فذكره

و بكر أمحد بن علي احلافظ ، أنا أبو عمرو بن محدان ، أنا احلسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أيب أخربنا أب - ٢٩٣٥
كتب رسول اهللا صلى : " شيبة ، أنا وكيع ، أنا سفيان ، عن قيس بن مسلم ، عن احلسن بن حممد بن علي ، قال 

، ومن أىب ضربت عليه اجلزية ، على أال اهللا عليه وسلم إىل جموس هجر يعرض عليهم اإلسالم ، فمن أسلم قبل منه 
 "تؤكل هلم ذبيحة ، وال ينكح هلم امرأة وهذا وإن كان مرسال فإليه ذهب أكثر العلماء 

 باب قدر اجلزية
أخربنا أبو حممد احلسن بن علي بن املؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ، أنا أبو أمحد حممد  - ٢٩٣٦

: ا يعلى بن عبيد ، أنا األعمش ، عن شقيق ، عن مسروق ، واألعمش ، عن إبراهيم ، قاال بن عبد الوهاب ، أن
فأمرين أن آخذ من كل أربعني بقرة ثنية ، ومن كل " بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمني ، : قال معاذ 

أبو معاوية ، عن األعمش ، بلفظه  ورواه - ٢٩٣٧ثالثني تبيعا أو تبيعة ، ومن كل حامل دينارا أو عدله معافر
ومن كل : " وإسناده فقال عن أيب وائل ، عن معاذ ، وعن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ ، وقال ، يف احلديث 

وقد رواه أمحد بن عبد اجلبار ، عن أيب معاوية " ثياب تكون باليمن : حمتلم ، دينارا أو عدله من املعافر : حامل ، يعين 
وكذلك رواه عاصم ، عن أيب وائل ، عن مسروق ، عن . ، عن أيب وائل ، عن مسروق ، عن معاذ  ، عن األعمش

 معاذ وأما حديثه عن إبراهيم فإنه منقطع كما رواه يعلى بن عبيد
: قال الشافعي : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس ابن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، قال  - ٢٩٣٨
حممد بن خالد وعبد اهللا بن عمرو بن مسلم وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم حكى يل عن عدد مضوا فسألت 

أن صلح النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ألهل ذمة " قبلهم ، كلهم ثقة ، حيكون عن عدد مضوا قبلهم كلهم ثقة ، 
من أهل أيلة ومن نصارى مبكة دينارا  وروي أنه أخذ: قال الشافعي رضي اهللا عنه " اليمن على دينار كل سنة 

 دينارا عن كل إنسان
 باب الصلح على غري الدينار وعلى الزيادة عن دينار وعلى الضيافة وما يشترطه عليهم



أخربنا احلسني بن حممد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، نا أبو داود ، نا املصرف بن عمرو ، ثنا  - ٢٩٣٩
صاحل : " ا أسباط بن نصر ، عن إمساعيل بن عبد الرمحن القرشي ، عن ابن عباس ، قال يونس يعين ابن بكري ، أن

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل جنران على ألفي حلة ، النصف يف صفر ، والنصف يف رجب ، يؤدوهنا إىل 
أصناف السالح ، يغزون  املسلمني وعارية ثالثني درعا ، وثالثني فرسا ، وثالثني بعريا ، وثالثني من كل صنف من

هبا ، واملسلمون ضامنون هلا حىت يردوهاعليهم إن كان باليمن كيد ، على أال هتدم هلم بيعة ، وال جيرح هلم قس ، 
 "وال يفتنون عن دينهم ما مل حيدثوا حدثا ويأكلوا الربا 

، أنا أمحد بن جندة ، ثنا حممد بن أخربنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو الفضل حممد بن عبد اهللا بن مخريويه  - ٢٩٤٠
أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : عبد اهللا بن منري ، ثنا أيب ، ثنا عبيد اهللا ، ثنا نافع ، عن أسلم ، موىل عمر أنه أخربه 

أن ال يضعوا اجلزية إال على من جرت أو مرت عليهم املواسي ، وجزيتهم : " عنه كتب إىل أمراء أهل اجلزية 
على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانري على أهل الذهب ، وعليهم أرزاق املسلمني من احلنطة مدين  أربعون درمها

وثالثة أقساط زيت ، لكل إنسان يف كل شهر من كان من أهل الشام وأهل اجلزية ، ومن كان من أهل مصر أردب 
ان يكسوها أمري املؤمنني الناس لكل إنسان كل شهر ، ومن الودك والعسل شيء مل حنفظه وعليهم من البز اليت ك

شيء مل حنفظه ، ويضيفون من نزل هبم من أهل اإلسالم ثالثة أيام ، وعلى أهل العراق مخسة عشر صاعا ، لكل 
 "إنسان ، وكان عمر ال يضرب اجلزية على النساء ، وكان خيتم يف أعناق رجال أهل اجلزية 

ضرب على أهل الورق مثانية وأربعني على أهل " بن اخلطاب وقد روي أن عمر : قال الشافعي رمحه اهللا  - ٢٩٤١
اليسر ، وعلى أهل األوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دوهنم اثين عشر درمها ، وهذا يف الدراهم أشبه مبذهب 

 وهذا فيما رواه أبو عوف الثقفي وأبو جملز: قال الشيخ " عمر ألنه عدل الدراهم يف الدية اثين عشر درمها بدينار 
 عن عمر مرسال

أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا هبا للتجارة نصف العشر ، " وروينا ، عن عمر ،  - ٢٩٤٢
 "ومن أموال أهل احلرب العشر 

ليس على مؤمن جزية ، والجيتمع قبلتان يف : " وأما حديث ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢٩٤٣
فيحتمل أن " ليس على املسلمني عشور ، وإمنا العشور على اليهود والنصارى : "  حديث آخر ويف" جزيرة العرب 

وال جتتمع قبلتان : " وأما قوله . يكون املراد به الذمي يسلم فترفع عنه اجلزية وال يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة 
 وإمنا أراد واهللا أعلم احلجاز" جزيرة العرب أخرجوا املشركني من : " فنظري قوله يف مرض موته " يف جزيرة العرب 

آخر ما تكلم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : فقد روي يف حديث أيب عبيدة بن اجلراح أنه قال  - ٢٩٤٤
مكة واملدينة ، : واحلجاز : قال الشافعي رمحه اهللا " أخرجوا يهود احلجاز وأهل جنران من جزيرة العرب : " 

اليفها كلها مث إن عمر بن اخلطاب حني أخرجهم منها ضرب هلم باملدينة إقامة ثالث ليال يتسوقون هبا واليمامة وخم
أخربنا أبو أمحد املهرجاين ، أنا أبو بكر بن جعفر املزكي . ويقضون حوائجهم ، وال يقيم أحد منهم فوق ثالث ليال 
افع عن أسلم مولىعمر ، أن عمر بن اخلطاب ضرب ، أنا حممد بن إبراهيم العبدي أنا ابن بكري ، أنا مالك عن ن

فأما احلرم فال يدخله مشرك حبال ، لقول اهللا عز . لليهود والنصارى واجملوس باملدينة إقامة ثالث ليال ، فذكره 
 إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا: وجل 
بعثين أبو بكر رضي اهللا عنه فيمن يؤذن عنه يوم النحر :  ويف احلديث الصحيح ، عن أيب هريرة ، قال - ٢٩٤٥

 "أال حيج بعد العام مشرك " مبىن 



ال يطوفن بالكعبة عريان ، وال : " ويف حديث زيد بن يثيع ، عن علي ، أرسلت إىل أهل مكة بأربع  - ٢٩٤٦
 وهنا بغري إذنوذكر احلديث وأما سائر املساجد فال يدخل" يقربن املسجد احلرام مشرك بعد عامه 

إنه ال يستطيع أن : أنه مل يدخل املسجد ، فقال أبو موسى لعمر : وروينا يف قصة كاتب أيب موسى  - ٢٩٤٧
وإذا جلأ احلريب إىل احلرم ، أو من وجب عليه حد . ال ، بل نصراين : أجنب هو ؟ قال : يدخل املسجد وقال عمر 

كما قال عمرو بن سعيد بن العاص البن . بدم ، وال فارا خبربة  من املسلمني فإن احلرم ال يعيذ عاصيا وال فارا
إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس ، وإمنا أحلت : " شريح حني روى أبو شريح ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عليها احلرب حىت وإمنا معىن ذلك ، واهللا أعلم ، أهنا مل حتلل أن ينصب : قال الشافعي رمحه اهللا " يل ساعة من هنار 
فقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أيب سفيان يف داره " تكون كغريها ، 

مبكة غيلة إن قدر عليه ، وهذا يف الوقتالذي كانت فيه حمرمة ، فدل على أهنا ال متنع أحدا من شيء وجب عليه ، 
 "كما ينصب على غريها وأهنا إمنا متنع أن ينصب عليها احلرب 

نا إمساعيل بن : أخربنا أبو علي الروذباري ، نا أبو عبد اهللا احلسني بن عمر بن برهان ، يف آخرين قالوا  - ٢٩٤٨
: الصفار ، نا احلسن بن عرفة ، نا عبد اهللا بن املبارك ، عن معمر ، عن زيد بن رفيع ، عن حرام بن معاوية ، قال 

 "أن أدبوا اخليل ، وال يرفعن بني ظهرانيكم الصليب ، وال جياورنكم اخلنازير : "  كتب إلينا عمر بن اخلطاب
كل مصر مصره املسلمون ال تبىن فيه بيعة وال كنيسة ، وال : " وروينا ، عن ابن عباس ، أنه قال  - ٢٩٤٩

را وال خنزيرا ، وأميا وال تدخلوا فيه مخ: ويف رواية أخرى عنه " يضرب فيه بناقوس ، وال يباع فيه حلم اخلنزير 
 مصر اختذه العجم ، فعلى العرب أن يفوا هلم بعهدهم وال يكلفوهم ما ال طاقة هلم به

أال من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ : " وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ٢٩٥٠
ال ومن قتل معاهدا حرم اهللا عليه ريح اجلنة ، وإن رحيها منه شيئا بغري طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ، أ

 ويف رواية أخرى أربعني عاما" لتوجد من مسرية سبعني خريفا 
 باب تضعيف الصدقة على نصارى العرب

أخربنا أبو حممد بن موسى ، ثنا أبو العباس األصم ، أخربنا احلسن بن علي بن عفان ، نا حيىي بن آدم ،  - ٢٩٥١
سالم بن حرب ، عن أبيإسحاق ، عن السفاح ، عن داود بن كردوس ، عن عبادة بن النعمان التغليب ، ثنا عبد ال

يا أمري املؤمنني ، إن بين تغلب قد علمت شوكتهم ، وإهنم بإزاء العدو ، فإن ظاهروا : أنه قال لعمر بن اخلطاب 
فصاحلهم على أال يغمسوا أحدا من  : "عليك العدو اشتدت مؤنتهم ، فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل قال 

 "قد فعلوا وال عهد هلم : فكان عبادة يقول : أوالدهم يف النصرانية ، وتضاعف عليهم الصدقة قال 
وكذلك ال : قال الشافعي " ال حتل لنا ذبائح نصارى العرب : " وروينا ، عن عمر ، وعلي ، أهنما قاال  - ٢٩٥٢

 ثناؤه إمنا أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل حيل لنا نكاح نسائهم ، ألن اهللا جل
قال " ومن يتوهلم منكم فإنه منهم : يف إحالهلا واحتجاجه بقوله " وأما الذي روي ، عن ابن عباس ،  - ٢٩٥٣

إن ثبت ذلك عن ابن عباس ، كان املذهب إىل قول عمر ، وعلي أوىل ، واملعقول فإنه من يتوهلم منكم : الشافعي 
 نهم فمعناها هنا غري حكمهمباب املهادنة على النظر للمسلمنيفإنه م

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا أمحد بن عبد اجلبار ، أنا يونس بن  - ٢٩٥٤
خمرمة ،  بكري ، عن حممد بن إسحاق ، حدثين الزهري ، عن عروة بن الزبري ، عن مروان بن احلكم ، واملسور بن

وأهنما حدثاه مجيعا ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يريد زيارة البيت ، وال يريد حربا ، فذكر احلديث 



اذهب إىل هذا الرجل فصاحله على أن : يف مسريه ونزوله باحلديبية ، وبعثت إليه قريش سهيل بن عمرو ، فقالوا 
ها علينا عنوة فخرج سهيل من عندهم فلما رآه رسول اهللا صلى يرجع عنا عامه هذا ، وال حتدث العرب أنه دخل

فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه " قد أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل : " اهللا عليه وسلم مقبال قال 
م من وسلم جرى بينهم القول حىت وقع الصلح على أن توضع احلرب بينهما عشر سنني ، وأن يأمن الناس بعضه

بعض ، وأن يرجع عنهم عامهم ذلك ، حىت إذا كان العام املقبل قدمها خلوا بينه وبني مكة ، فأقام هبا ثالثا وأنه ال 
يدخلها إال بسالح الراكب والسيوف يف القرب ، وأنه من أتانا من أصحابك بغري إذن وليه مل نرده عليك ، وأنه ال 

قدم الكتاب ليكتب ، فقال : ية من كره من أصحابه الصلح ، مث قال إسالل وال إغالل ، مث ذكر احلديث يف كراه
ال أعرف هذا ، ولكن اكتب : قال سهيل " اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا  اكتب بامسك اللهم ، هذا ما صاحل عليه حممد رسول: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . بامسك اللهم 
لو شهدت أنك رسول اهللا ما قاتلتك ولكن اكتببامسك وباسم : فقال سهيل " صلى اهللا عليه وسلم سهيل بن عمرو 

فأيت الصحيفة ليكتب إذ طلع أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف يف احلديد ، وقد كان أبوه حبسه : أبيك قال 
يا حممد ، قد وجلت القضية بيين وبينك : له ، وقال فأفلت ، فلما رآه سهيل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بلبته فت

يا معشر املسلمني أأرد إىل املشركني : وصاح أبو جندل بأعلى صوته " صدقت : " قال . قبل أن يأتيك هذا 
أبا جندل اصرب واحتسب ، فإن اهللا جاعل : " يفتنونين يف ديين ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب جندل 

" معك من املستضعفني فرجا وخمرجا ، إنا قد صاحلنا هؤالء القوم وجرى بيننا وبينهم العهد ، وإنا ال نغدر لك وملن 
مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعا ، فلما كان بني مكة واملدينة نزلت : فذكر احلديث وفيه مدرجا 

باإلسالم إال دخل فيه ، لقد دخل يف تلك السنتني يف عليه سورة الفتح ، فلما آمن الناس وتفاوضوا مل يكلم أحدا 
وملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اإلسالم أكثر مما كان قبل ذلك ، وكان صلح احلديبية فتحا عظيما قاال 

 املدينة واطمأن هبا أفلت إليه أبو بصري عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي ، حليف بين زهرة ، فكتب إىل رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم األخنس بن شريق واألزهر بن عبد عوف ، وبعثا بكتاهبما مع موىل هلما ورجل من بين عامر 

بن لؤي ، استأجراه لريد عليهما صاحبها أبا بصري ، فقدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدفعا إليه كتاهبما ، 
يا أبا بصري ، إن هؤالء القوم قد صاحلونا على ما علمت ، : " ل فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بصري فقا

يا رسول اهللا ، تردين إىل املشركني يفتنونين يف ديين ويعبثون يب ؟ فقال رسول : فقال " وإنا ال نغدر ، فاحلق بقومك 
من املستضعفني من  اصرب يا أبا بصري ، اصرب واحتسب ، فإن اهللا جاعل لك وملن معك: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فخرج أبو بصري ، وخرجا حىت إذا كانوا بذياحلليفة جلسوا إىل سور جدار فقال أبو : قال " املؤمنني فرجا وخمرجا 
إن شئت ، فاستله وضرب : أنظر إليه قال : قال . نعم : أصارم سيفك هذا يا أخا بين عامر ؟ قال : بصري للعامري 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف املسجد ، فلما رآه رسول  به عنقه ، وخرج املوىل يشتد فطلع
قتل صاحبكم : ويلك ما لك قال : فلما انتهى إليه قال " هذا رجل قد رأى فزعا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يا : لم فقال صاحيب ، فما برح حىت طلع أبو بصري متوشحا السيف ، فوقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
. رسول اهللا ، وفت ذمتك وأدى اهللا عنك ، وقد امتنعت بنفسي من املشركني أن يفتنوين يف ديين وأن يعبثوا يب 

فخرج أبو بصري حىت نزل " ويل أمه حمش حرب ، لو كان معه رجال : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كة من املسلمني ، وقطعهم على من مر هبم من املشركني حىت بالعيص فذكر احلديث فيمن كان يلحق به ممن كان مب

كتبت فيها قريش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألونه بأرحامهم ملا آواهم ففعل رسول اهللا صلى اهللا عليه 



 وسلم فقدموا عليه املدينة
نا عبيد بن شريك ، أنا حيىي بن أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ،  - ٢٩٥٥

بلغنا أنه قاضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشركي : بكري ، أنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أنه قال 
قريش على املدة اليت جعل بينه وبينهم يوم احلديبية ، وأنزل اهللا فيما قضى به بينهم ، فأخربين عروة بن الزبري ، أنه 

أن رسول اهللا صلى : احلكم ، واملسور بن خمرمة خيربان عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مسع مروان بن
اهللا عليه وسلم ملا كاتب سهيل بن عمرو يومئذ ، كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ت بيننا وبينه ، فكره املؤمنون ذلك وأىب وسلم أنه ال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إال رددته إلينا ، فخلي
سهيل إال بذلك ، فكاتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ورد يومئذ أبا جندل إىل أبيه سهيل بن عمرو ،ومل يأته 

أحد من الرجال إال رده يف تلك املدة وإن كان مسلما ، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ممن خرج إىل 
اهللا عليه وسلم يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرجعها  رسول اهللا صلى

إليهم فلم يرجعها إليهم ملا أنزل اهللا فيهم إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنن فإن 
 "هلن  علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ميتحنهن هبذه اآلية يا أيها النيب " فأخربتين عائشة ، : قال عروة  - ٢٩٥٦
 اآلية" إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهللا شيئا وال يسرقن وال يزنني وال يقتلن أوالدهن 

قد : " الشرط منهن قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمن أقر هبذا : قالت عائشة : قال عروة  - ٢٩٥٧
 "كالما يكلمها به ، واهللا ما مست يده يد امرأة قط يف املبايعة ، ما بايعهن إال بقوله " بايعتك 
على أال يأتيك منا رجل وإن كان على " فقال سهيل : ورواه معمر ، عن الزهري ، وقال يف احلديث  - ٢٩٥٨

 "علينا  دينك إال رددته
مث جاء نسوة مؤمنات مهاجرات ، فنهاهم اهللا أن يردوهم إليهم وأمرهم " ويف رواية أخرى عن معمر ،  - ٢٩٥٩

 "أن يردوا الصداق 
وإن هاجر عبد أو أمة للمشركني أهل العهد مل يردوا ، : " وروينا عن عطاء ، عن ابن عباس ، أنه قال  - ٢٩٦٠

 "م يعين من أهل احلرب أو أمة فهما حران وردت أمثاهنم ، وإن هاجر عبد منه
وال يعتق باإلسالم إال يف موضع وهو أن خيرج من بالد منصوب عليها احلرب مسلما ، : " قال الشافعي  - ٢٩٦١

ويف حديث علي : قال الشيخ  - ٢٩٦٢"كما أعتق النيب صلى اهللا عليه وسلم من خرج من حصن ثقيف مسلما " 
ان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فأىب خرج عبد" رضي اهللا عنه ، 
 "هم عتقاء اهللا : " أن يردهم وقال 

 باب نقض أهل العهد العهد
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا أمحد بن عبد اجلبار ، أنا يونس بن بكري  - ٢٩٦٣
ن إسحاق ، حدثين الزهري ، عن عروة بن الزبري ، عن مروان بن احلكم ، واملسور بن خمرمة ، أهنما حدثاه ، عن اب

أنه من شاء أن يدخل يف : كان يف صلح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية بينه وبني قريش : مجيعا ، قاال 
حنن ندخل : هم دخل ، فتواثبت خزاعة وقالوا عقد حممد وعهده دخل ، ومن شاء أن يدخل يف عقد قريش وعهد

حنن ندخل يف عقد قريش وعهدهم ، فمكثوا : يف عقد حممد صلى اهللا عليه وسلم وعهده ، وتواثبت بنو بكر فقالوا 
يف تلك اهلدنة حنو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ، مث إن بين بكر الذين كانوا دخلوا يف عقد قريش وعهدهم وثبوا 



الوتري قريب : الذين كانوا دخلوا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعقده ليال مباء هلم يقال له  على خزاعة
ما يعلم بنا حممد ، وهذا الليل وما يرانا أحد ، فأعانوهم عليهم بالكراع والسالح : من مكة ، فقالت قريش 

مرو بن سامل ركب إىل رسول اهللا عندما كان فقاتلوها معهم للضغن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأن ع
من أمر خزاعة وبين بكر بالوتري حىت قدم املدينة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربه اخلرب ، وقد قال أبيات من 

 :الشعر ، فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنشده إياها 
 اللهم إين ناشد حممدا
 داحلف أبينا وأبيه األتل
 كنا والدا وكنت والدا
 مثت أسلمنا ومل ننزع يدا

 فانصر رسول اهللا نصرا عتدا
 وادع عباد اهللا يأتوا مددافيهم رسول اهللا قد جتردا

 إن سيم خسفا وجهه تربدا
 يف فيلق كالبحر جيري مزبدا
 إن قريشا أخلفوك املوعدا
 ونقضوا ميثاقك املؤكدا
 وجعلوا يل بكداء رصدا
 و أحداوزعموا أن لست أدع
 فهم أذل وأقل عددا

 هم بيتونا بالوتري هجدا
 فقتلونا ركعا وسجدا

فما برح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت " نصرت يا عمرو بن سامل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بين كعب وأمر إن هذه السحابة لتستهل بنصر : " مرت عنانة يف السماء ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس باجلهاز ، وكتمهم خمرجه ، وسأل اهللا أن يعمي على قريش خربه حىت يبغتهم 
 يف بالدهم
أمل : " أليس بينك وبينهم مدة ؟ قال : " فقال أبو بكر : موسى بن عقبة ، وغريه  ٧٧٥٦ويف مغازي  - ٢٩٦٤

مهادنة من يقوى على قتاله وإهنا ال جتوز أكثر من أربعة أشهر لآلية يف سورة وأما " يبلغك ما صنعوا ببين كعب ؟ 
 "براءة 
جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم لصفوان بن أمية بعد فتح مكة أربعة أشهر مل أعلمه زاد : " قال الشافعي  - ٢٩٦٥

ين واملهادنني قال اهللا عز وجل فإن واهللا أعلمباب احلكم بني املعاهد" أحدا بعد إذ قوي املسلمون على أربعة أشهر 
نزلت يف اليهود املوادعني الذين مل يعطوا جزية ، ومل : جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال الشافعي رمحه اهللا 

 نزلت يف اليهوديني اللذين زنيا: وقال بعضهم : يقروا بأن جيري عليهم حكمه قال 
بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو األصبغ احلراين ، حدثين حممد  أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو - ٢٩٦٦

مسعت رجال من مزينة حيدث سعيد بن املسيب ، عن أيب : بن سلمة ، عن حممد بن إسحاق ، عن الزهري ، قال 



وقد كان  زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حني قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ،: هريرة ، قال 
الرجم مكتوبا عليهم يف التوراة فتركوه ، فساق احلديث يعين يف سؤاهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن حد 

: ومل يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم ، فخري يف ذلك قال تعاىل : وأمره بالرجم ، ونزول اآلية فيه قال " الزاين ، 
وليس لإلمام اخليار يف أحد من املعاهدين الذي جيري : قال الشافعي " فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 

عليهم احلكم إذا جاءوه يف حد هللا عز وجل ، وعليه أن يقيمه ، واحتج بقول اهللا عز وجل حىت يعطوا اجلزية عن يد 
زية آية كان الصغار واهللا أعلم أن جيري عليهم حكم اإلسالم فحمل الشافعي يف كتاب اجل: وهم صاغرون قال 

التخيري على املوادعني دون املعاهدين ، ورجع عن قوله بالتمييز يف احلكم بني املعاهدين وإن كانت آية التخيري يف 
 املعاهدين فقد روينا عن ابن عباس

ما حدثنا اإلمام أبو الطيب سهل بن حممد بن سليمان إمالء ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب األصم ، أنا  - ٢٩٦٧
س بن حممد الدوري ، أنا سعيد بن سليمان الواسطي ، أنا عباد بن العوام ، عن سفيان بنحسني ، عن احلكم ، العبا

آية القالئد وقوله فاحكم بينهم أو : آيتان نسختا من هذه السورة يعين املائدة : " عن جماهد ، عن ابن عباس ، قال 
ريا إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خم: أعرض عنهم قال 

فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن : إىل حكامهم قال مث نزلت وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم قال 
وال يكشف عما استحلوا : قال الشافعي . وكذلك رواه السدي ، عن عكرمة خمتصرا " حيكم بينهم مبا يف كتابنا 

نكاح احملارم والربا والذي روي عن عمر يف التفريق بني كل ذي حمرم من اجملوس حيتمل أن يفرق إذا طلبت من 
 املرأة ذلك أو وليها أو طلبه الزوج ليسقط عنه مهرها

أما بعد فسل احلسن : كتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطأة : وروينا عن عوف األعرايب ، قال  - ٢٩٦٨
ما منع من قبلنا من األئمة أن حيولوا بني اجملوس وبني ما جيمعون من النساء الاليت ال جيمعهن أحد من بن أيب احلسن 

قد قبل من جموس أهل : " أهل امللل غريهم قال فسأل عدي احلسن فأخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ه وسلم على البحرين العالء بن احلضرمي ، البحرين اجلزية وأقرهم على جموسيتهم وعامل رسول اهللا صلى اهللا علي

أخربنا عبد اهللا . وأقرهم أبو بكر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأقرهم عمر بعد أيب بكر ، وأقرهم عثمان 
بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا سعدان بن نصر ، أنا إسحاق األزرق ، عن عوف األعرايب فذكرهباب 

الغنيمة قال اهللا عز وجل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول قال تعاىل وما أفاء اهللا قسم الفيء و
على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب إىل قوله ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله 

فيهما معا اخلمس من مجيعهما ملن مساه اهللا فالغنيمة والفيء جيتمعان يف أن : وللرسول ولذي القرىب قال الشافعي 
تعاىل يف اآليتني معا ، مث يتعرف احلكم يف األربعة األمخاس مبا بني اهللا تعاىل على لسان نبيه عليه السالم ويف فعله ، 
ما فإنه قسم أربعة أمخاس الغنيمة والغنيمة هي املوجف عليها باخليل والركاب ملن حضر من غين وفقري ، والفيء هو 

مل يوجف عليه من خيل وال ركاب ، فكانت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قرى عرينة اليت أفاءها اهللا تعاىل 
أن أربعة أمخاسها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خاصة دون املسلمني ، يضعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كان ينفق عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من أزواجه  وقد مضى من: حيث أراه اهللا عز وجل قال الشافعي 
وغريهن لو كان معهن ، ومل أعلم أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة اليت كانت هلم ، وال خالف يف أن 

جتعل تلك النفقات حيث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيعل فضول غالت تلك األموال مما فيه صالح 
الم وأهله واحتج يف ختصيص آية الفيء ، وأن املراد بقوله فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن اإلس



فكانت هذه خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه : السبيل خبرب عمر بن اخلطاب ، يف الفيء حيث قرأ اآلية فيه مث قال 
وسلم خاصة يريد ما كان يكون للموجفني وذلك أربعة  ومعىن قول عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه: وسلمقال 

 أمخاسه ويكون اخلمس ملن مسى اهللا تعاىل يف كتابه
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو احلسن علي بن أمحد بن قرقوب التمار هبمذان  - ٢٩٦٩

محزة ، عن الزهري ، أخربين مالك بن أوس بن احلدثان  أنا إبراهيم بن احلسني ، أنا أبو اليمان ، أنا شعيب بن أيب
فدخلت عليه ، فإذا هو جالس على رمال سرير : النصري ، أن عمر بن اخلطاب ، دعاه بعد ما ارتفع النهار قال 

يا مالك ، إنه قد قدم من قومك أهل أبيات قد : ليس بينه وبني الرمال فراش ، متكئا على وسادة من أدم ، فقال 
يا أمري املؤمنني ، لو أمرت بذلك غريي ؟ : املدينة ، قد أمرت هلم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت له  حضروا

هل لك يف عثمان ، وعبد الرمحن ، والزبري ، : فبينا أنا عنده إذ جاء حاجبه يرفأ ، فقال . اقبضه أيها املرء : فقال 
نعم : جاءه فقال هل لك يف علي والعباس يستأذنان ؟ قال نعم فأدخلهم ، فلبث قليال مث : وسعد يستأذنون ؟ قال 

يا أمري املؤمنني ، اقض بيين وبني هذا لعلي ومها خيتصمان يف الذي أفاء اهللا : ، فأذن هلما ، فلما دخال قال عباس 
فقال عمر يا أمري املؤمنني ، اقض بينهما وأرح أحدمها من اآلخر ، : على رسوله من أموال بين النضري فقال الرهط 

ال : " اتئدوا أناشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم السماء واألرض ، هل تعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : 
أنشدكما باهللا : قد قال ذلك ، فأقبل عمر على علي وعباس فقال : يريد نفسه ، قالوا " نورث ما تركنا صدقة 

فإين أحدثكم عن هذا األمر أن اهللا كان خص : قال . نعم : ؟ قاال أتعلمان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك 
رسوله صلى اهللا عليه وسلم من هذا الفيء بشيء مل يعطه أحدا غريه ، فقال اهللا وما أفاء اهللا على رسوله منهم فما 

ذه أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء واهللا على كل شيء قدير وكانت ه
خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فواهللا ما احتازها دونكم وال استأثرها عليكم ، لقد أعطاكموها وبثها 

فيكم حىت بقي منها هذا املال ، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا املال ، مث 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حياته ، مث تويف رسول اهللا صلى اهللا يأخذ ما بقي فيجعله جمعل مال اهللا فعمل بذلك 

فأنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل فيه مبا عمل فيه رسول اهللا : عليه وسلم فقال أبوبكر 
يه كما تقوالن ، صلى اهللا عليه وسلم وأنتم حينئذ وأقبل على علي وعباس رضي اهللا عنهما تذكران أن أبا بكر ف

واهللا يعلم أنه فيه لصادق راشد بار تابع للحق ، مث توىف اهللا أبا بكر ، فقلت أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا املال ، مث يأخذ ما بقي فيجعله جمعل مال اهللا فعمل بذلك رسول اهللا صلى اهللا 

فأنا ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبضه أبو بكر فعمل :  رسول اهللا فقال أبو بكر عليه وسلم حياته ، مث تويف
تذكران أن أبا بكر فيه كما  -وأقبل على علي وعباس رضي اهللا عنهما  -فيه مبا عمل فيه رسول اهللا وأنتم حينئذ 

با بكر ، فقلت أنا ويل رسول اهللا صلى اهللا تقوالن ، واهللا يعلم أنه فيه لصادق راشد بار تابع للحق ، مث توىف اهللا أ
عليه وسلم وأيب بكر فقبضته سنتني من إماريت أعمل فيه مبثل ما عمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبا عمل 

تذكران أين فيه كما تقوالن واهللا يعلم إين فيه لصادق  -وأقبل على علي وعباس  -فيه أبو بكر ، وأنتم حينئذ 
إن : للحق ، مث جئتماين كالكما وكلمتكما واحدة وأمركما مجيع ، فجئتين يعين عباسا فقلت لكما  راشد تابع

فلما بدا يل أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما " ال نورث ما تركنا صدقة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
يه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر دفعته إليكما على أن عليكما عهد اهللا وميثاقه لتعمالن فيه مبا عمل 

ادفعه إلينا بذلك ، فدفعته إليكما بذلك ، أفتلتمسان مين : ومبا عملت به فيه منذ وليته وإال فال تكلمان ، فقلتما 
ف



قضاء غري ذلك ، فوالذي بإذنه تقوم السماء واألرض ال أقضي فيه بقضاء غري ذلك حىت تقوم الساعة ، فإن عجزمتا 
صدق مالك بن أوس ، أنا مسعت : فحدثت هذا احلديث عروة بن الزبري فقال : قال . ادفعاه إيل فأنا أكفيكما عنه ف

أرسل أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان إىل أيب بكر : عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول 
أال تتقني اهللا ؟ أمل تعلمن أن رسول اهللا : لك فقلت هلن أنا أردهن عن ذ: يسألنه مثنهن مما أفاء اهللا على رسوله فقلت 

إمنا يأكل آل حممد من هذا " ما تركنا صدقة " يريد بذلك نفسه " ال نورث : " صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 
مسعت : وكان أبو هريرة يقول  - ٢٩٧٠املال ، فانتهت أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ما أخربهتن

فكانت هذه " والذي نفسي بيده ال يقتسم ورثيت شيئا ، ما تركنا صدقة : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  رسول
الصدقة بيد علي بن أيب طالب ، وطالت فيه خصومتهما فأىب عمر رضي اهللا عنه أن يقسمها بينهما حىت أعرض عنها 

ي مث بيد علي بن حسني ، وحسن بن حسن عباس ، مث كانت بعد علي بيد حسن بن علي ، مث بيد حسني بن عل
أخربنا أبو زكريا بن . كالمها كانا يتداوالهنا ، مث بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حقا 

أيب إسحاق ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن أيب الزناد ، عن 
 رج ، عن أيب هريرة فذكرهاألع

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ،  - ٢٩٧١
ال يقتسم : " أنا مالك ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وأما مخس الغنيمة ومخس : قال الشيخ " ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة  ورثيت دينارا وال درمها
الفيء فإهنما مقسومات على من مساهم اهللا عز وجل يف القرآن يف آية الغنيمة وآية الفيء وقوله يف اآليتني هللا 

 وللرسول
واحد ، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه  مخس اهللا ورسوله: " قد روينا عن عطاء بن أيب رباح ، أنه قال  - ٢٩٧٢

 "وسلم يصنع فيه ما شاء 
: قال إبراهيم "مخس اهللا ورسوله واحد : " وكذلك قال جماهد ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، وغريهم  - ٢٩٧٣

 ويقسم ما سوى ذلك على اآلخرين
" يمة بذكر نفسه ، ألهنا أوساخ الناس إمنا استفتح اهللا الكالم يف الفيء والغن: " وقال سفيان بن عيينة  - ٢٩٧٤

مسعت عبد اهللا : مسعت جدي يقول : إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين يقول : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ قال 
 قال سفيان بن عيينة فذكره: بن حممد بن أيب شيبة يقول 

 " ما يف الدنيا واآلخرة هذا مفتاح كالم هللا: " وروينا ، عن احلسن بن حممد ، أنه قال  - ٢٩٧٥
أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني وبرة من : وأما الذي روينا ، عن عبادة بن الصامت ، أنه قال  - ٢٩٧٦

" يا أيها الناس ، إنه ال حيل يل مما أفاء اهللا عليكم قدر هذه إال اخلمس ، واخلمس مردود عليكم : " جنب بعري فقال 
احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، أنا معاوية بن عمرو ، أخربنا أبو عبد اهللا 

عن أيب إسحاق يعين الفزاري ، أنا عبد الرمحن بن عياش ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أيب سالم ، 
: يعين " مردود عليكم " مس ، وقوله عن أيب أمامة ، عن عبادة بن الصامت فذكره ، وإمنا أرادوا باخلمس مخس اخل

كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن : مردودا يف مصاحلكم ، وقد كان سهم الصفي قال الشعيب 
. رأس من اخلمس قبل كل شيء : وقال ابن سريين . شاء عبدا ،وإن شاء أمة ، وإن شاء فرسا خيتاره قبل اخلمس 

: قال الشافعي . كانت صفية من الصفي : قالت عائشة . اف يأخذه من حيث شاء كان له سهم ص: وقال قتادة 



األمر الذي ال خيتلف فيه أحد من أهل العلم عندنا أنه ليس ألحد ما كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صفي 
 قعةوقد كان يضرب له بسهم من أربعة أمخاس كما يضرب لواحد ممن شهد الو: الغنيمة قال الشيخ 

ما يل من هذه إال ما : " وروينا يف حديث العرباض بن سارية ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٩٧٧
وقد سقط سهمه وسهم الصفي بوفاته وبقي سهمه من اخلمس ، وهو مخس : قال الشيخ " ألحدكم ، إال اخلمس 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأما سهم ذوي القرىب مخس العري والغنيمة مردودا يف مصاحل املسلمني كما حكم به رسو
 فهو ثابت لبين هاشم وبين املطلب الذي قسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهم يوم حنني

أخربنا أبو احلسن ، علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، أنا عبيد اهللا يعين ابن عبد  - ٢٩٧٨
 بن بكري ، أنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن املسيب ، أن جبري الواحد بن شريك ، أنا حيىي

بن مطعم ، أخربه أنه جاء هو وعثمان بن عفان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكلمانه ملا قسم يفء خيرب بني 
د مناف ، ومل تعطنا شيئا ، يا رسول اهللا قسمت إلخواننا بين املطلب بن عب: بين هاشم ، وبين املطلب ، فقاال 

وقال جبري بن " إمنا هاشم واملطلب شيء واحد " وقرابتنا مثل قرابتهم ، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مل يقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبين عبد مشس ، وال لبين نوفل من ذلك اخلمس شيئا كما قسم : مطعم 

 لبين هاشم وبين املطلب
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا أمحد بن عبد اجلبار ، أنا يونس بن بكري  - ٢٩٧٩

ملا قسم رسول اهللا : ، عن حممد بن إسحاق ، أخربين الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن جبري بن مطعم ، قال 
يا رسول : املطلب ، مشيت أنا وعثمان بن عفان فقلت صلى اهللا عليه وسلم سهم ذوي القرىب على بين هاشم وبين 

اهللا هؤالء إخوانك بنو هاشم ال ينكر فضلهم ملكانك الذي جعلك اهللا به منهم ، أرأيت إخواننا من بين املطلب ، 
نو إهنم مل يفارقونا يف جاهلية وال إسالم ، إمنا ب: " أعطيتهم وتركتنا ، وإمنا حنن وهم منك مبنزلة واحدة ، فقال 

 مث شبك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه إحدامها يف األخرى" هاشم وبنو املطلب شيء واحد 
يا : قلت : مسعت عليا ، يقول فذكر حديثا إىل أن قال : وروينا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، قال  - ٢٩٨٠

: كيال ينازعنيه أحد بعدك فافعل قال رسول اهللا ، أرأيت إن توليين حقنا من اخلمس يف كتاب اهللا فأقسمه حياتك 
فوالنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقسمته حياته ، مث والنيه أبو بكر نفسه حياة أيب بكر ، مث " ففعل ذلك قال 

هذا : والنيه عمر نفسه حياة عمر حىت كان آخر شيء من سين عمر أتاه مال كثري فعزل حقنا مث أرسل إيل ، فقال 
يا أمري املؤمنني بنا عنه العام غىن وباملسلمني إليه حاجة ، فرده عليهم : اقسمه حيث كان يقسم فقلت مالكم فخذه ف

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه " تلك السنة ، مث مل يدعنا إليه أحد بعد عمر حىت قمت مقامي هذا 
ا ابن منري ، أنا هاشم بن يزيد ، حدثين حسني بن ميمون ، عن ، نا احلسن بنسفيان ، أنا أبو بكر بن أيب شيبة ، أن

ورواه أبو جعفر الرازي ، عن مطرف ، عن عبد . عبد اهللا بن عبد اهللا ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، فذكره 
الرمحن ، عن علي ، مسعناه خمتصرا والذي روي عن ابن شهاب الزهري ، يف قصة جبري بن مطعم وكان أبو بكر 

م اخلمس حنو قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري أنه مل يكن يعطي قرىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقس
ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعطيهم منه ، وعثمان ، فهو منقطع من احلديث من قول الزهري ، رواه حممد بن 

زهري من قول علي وما رويناه بإسناد متصل ، فهو حيىي الذهلي ، عن أيب صاحل ، عن الليث ، عن يونس ، عن ال
أوىل وروينا عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن علي ، ما دل على بعض ما دل عليه حديث ابن أيب ليلى ، يف 

 مذهب علي يف ذلك ، فهو أوىل من رواية ابن إسحاق ، عن أيب جعفر خبالفه



يف " ديث مالك بن أوس ، عن عمر ، فإن حديث مالك وحديث ابن أيب ليلى ، عن علي ، ال خيالف ح - ٢٩٨١
أربعة أمخاس الفيء وحديث ابن أيب ليلى يف مخس اخلمس ، واهللا أعلم ، وأما سهم اليتامى وسهم املساكني ، وسهم 

ابن السبيل ، فإهنا سهام ثابتة ملن جعلها اهللا عز وجل هلم وأما قسمة أربعة أمخاس الغنيمة بني القائمني فقد مضى 
" الكالم فيها وأما قسمة أربعة أمخاس الفيء بني املقاتلة ، فإن أبا بكر ، وعمر ، كانايسويان بني الناس يف القسمة 

ويفضل بعضهم على قدر عياله وحاجته إىل ذلك : قال . وهذا الذي أختار ، وأسأل اهللا التوفيق : قال الشافعي 
 واحتج مبا
، أخربنا أبو جعفر أمحد بن عبيد بن إبراهيم السدي احلافظ هبمذان ، أخربنا به أبو عبد اهللا احلافظ  - ٢٩٨٢

أخربنا إبراهيم بن احلسني بن ديزيل ، أخربنا أبو اليمان ، أخربنا صفوان بن عمرو ، عن عبد الرمحن بن جبري بن 
اءه يفء إذا ج" كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نفري ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك األشجعي ، قال 

 "والعزب حظا : قسمهمن يومه فأعطى اآلهل حظني 
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، أنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ،  - ٢٩٨٣

أنا سليمان بن حرب ، أنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن مالك بن أوس بن احلدثان ، عن 
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني إىل آخر اآلية فقال : " بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف قصة ذكرها قال مث تال  عمر

واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول إىل آخر اآلية مث قال هذه هلؤالء مث تال ما : هذه هلؤالء مث تال 
ة مث قرأ للفقراء املهاجرين إىل آخر اآلية مث قال هؤالء املهاجرون مث أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى إىل آخر اآلي

وقال : قال . هؤالء األنصار : تال والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم إىل آخر اآلية فقال 
فهذه : آخر اآلية ، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان إىل 

استوعبت الناس ، ومل يبق أحد من املسلمني إال وله يف هذا املال حق إال ما متلكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء 
 "اهللا مل يبق أحد من املسلمني إال سيأتيه حقه حىت الراعي بسر ومحري يأتيه حقه ومل يعرق فيه جبينه 

ل أن يقول ليس أحد يعطي مبعىن حاجة من أهل الصدقة ، أو مبعىن أنه من حيتم: قال الشافعي رمحه اهللا  - ٢٩٨٤
أهل الفيء الذين يغزون إال وله حق يف مال الفيء ، أو الصدقة ، وهذا كأنه أوىل معانيه ، فقد قال النيب صلى اهللا 

ألعراب ال يعطون والذي أحفظه عن أهل العلم أن ا"ال حظ لغين وال لذي مرة مكتسب : " عليه وسلم يف الصدقة 
 أراد باألعراب الذين إمنا يغزون إذا نشطوا فهم من أهل الصدقة: قال الشيخ " من الفيء 

 باب رزق الوالة
أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال  - ٢٩٨٥

أنا ابن وهب ، أخربين يونس ، عن ابن شهاب ، أخربين عروة بن الزبري ،  أنا عثمان بن سعيد ، أنا أمحد بن صاحل ،
لقد علم قومي أن حرفيت مل تكن : ملا استخلف أبو بكر قال : " أن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت 

 "لمسلمني فيه تعجز عن مؤنة أهلي ، وقد شغلت بأمر املسلمني ، فسيأكل آل أيب بكر من هذا املال ، وأحترف ل
ملا استخلف : " وأخربين عروة ، عن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت : قال ابن شهاب  - ٢٩٨٦

وروينا ، عن احلسن ، أن أبا بكر ،  - ٢٩٨٧"عمر رضي اهللا تعاىل عنه أكل هو وأهله ، واحترف يف مال نفسه 
السوق : أين تريد ؟ قال : دا إىل السوق فقال له عمر فلما أصبح غ: " خطب الناس حني استخلف فذكره وقال 

فذكر . تفرض باملعروف : يشغلين عن عيايل ؟ قال    سبحان اهللا : قد جاءك ما يشغلك عن السوق قال : قال 
رحم اهللا أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا : احلديث ، وذكر وصيته بأن يؤد ما أنفق يف بيت املال ، فقال عمر 



" 
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو عمرو بن السماك ، أنا حنبل بن إسحاق ، أنا احلميدي ، أنا  - ٢٩٨٨

استعملين ابن زياد على بيت املال فأتاين رجل منه بصك : " سفيان ، أنا عامر بن شقيق ، أنه مسع أبا وائل ، يقول 
إن عمر : انك ودخلت على ابن زياد فحدثته فقلت مك: أعط صاحب املطبخ مثامنائة درهم ، فقلت له : فيه 

استعمل عبد اهللا بن مسعود على القضاء وبيت املال ، وعثمان بن حنيف على ما يسقي الفرات ، وعمار بن ياسر 
على الصالة واجلند ، ورزقهم كل يوم شاة فجعل نصفها وسقطها وأكراعها لعمار بن ياسر ألنه كان على الصالة 

إن ماال يؤخذ منه كل يوم شاة : لعبد اهللا بن مسعود ربعها ، وجعل لعثمان بن حنيف ربعها مث قال واجلند ، وجعل 
 "ضع املفتاح واذهب حيث شئت : إن ذلك فيه لسريع قال ابن زياد 

منزلكم وإياي من هذا املال كمنزلة وايل مال اليتيم من : " مث قال عمر : زاد فيه أبو جملز الحق بن محيد  - ٢٩٨٩
ان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقريا فليأكل باملعروف وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إال كان ذلك سريعا ك

 "يف خراهبا 
 باب يف عقد األلوية والرايات وتعريف العرفاء وشعار القبائل وإعطاء الفيء على الديوان

وأخربنا .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم روينا ، عن قيس بن سعد األنصاري ، أنه كان صاحب لواء رسو - ٢٩٩٠
أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا العباس الدوري ، أنا أبو زكريا الساحلاين ، عن يزيد بن 

كانت راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوداء : " مسعت أبا جملز ، حيدث عن ابن عباس أنه قال : حيان قال 
 "ض ولواؤه أبي
كانت سوداء : " وروينا ، عن الرباء بن عازب ، أنه سئل عن راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  - ٢٩٩١

 "مربعة من منرة 
أخربنا أبو احلسني بن الفضل ، أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن عتاب ، أنا القاسم بن عبد اهللا  - ٢٩٩٢

: قال ابن شهاب : ، ثنا إبراهيم بن إمساعيل بن عقبة حدثين موسى بن عقبة قال  بن املغرية ، أنا ابن أيب أويس
أن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة أخرباه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حني : حدثين عروة بن الزبري 

ا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم إين ال أدري من أذن منكم ممن مل يأذن فارجعو: " أذن للناس يف عتق سيب هوازن قال 
أن الناس قد طيبوا : فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ، فرجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه " أمركم 
أخربنا حممد بن احلسني بن الفضل ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، حدثين بكر بن  - ٢٩٩٣وأذنوا

ملا ويل عمر اخلالفة : " أنا سعيد بن يزيد ، عن أيب نضرة ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال خلف ، أنا غسان بن مضر ، 
 "فرض الفرائض ، ودون الدواوين ، وعرف العرفاء ، وعرفين على أصحايب 

أخربنا أبو احلسني بن الفضل ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد اهللا بن عثمان ، أنا  - ٢٩٩٤
مسعت أبا هريرة ، يقول :عبد اهللا بن املبارك ، أنا عبيد اهللا بن موهب ، حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن موهب ، قال 

قدمت على عمر بن اخلطاب من عند أيب موسى بثمامنائة ألف درهم فذكر احلديث يف استكثاره املال وعزمه : " 
ال تفعل يا أمري املؤمنني ، إن : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أنه يكيل للناس باملكيال ، فقال له أصحاب رسو

: الناس يدخلون يف اإلسالم ويكثر املال ولكن أعطهم على كتاب ، فكلما كثر الناس وكثر املال أعطيتهم عليه قال 
. ؤمنني أعلم أمري امل: بك يا أمري املؤمنني ، إنك ويل ذلك ، ومنهم من قال : فأشريوا علي مبن أبدأ منهم ؟ قالوا 

 "ولكن أبدأ برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث األقرب فاألقرب إليه فوضع الديوان على ذلك : قال 



جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعار املهاجرين يوم : " وروينا ، عن عروة بن الزبري ، مرسال قال  - ٢٩٩٥
 وروي عنه موصوال" اهللا ، وشعار األوس يا بين عبيد اهللا بدر يا بين عبد الرمحن ، وشعار اخلزرج يا بين عبد 

عبد : " ، وشعار األنصار " يا عبد اهللا " كان شعار املهاجرين : " وروي ، عن مسرة بن جندب ، قال  - ٢٩٩٦
 "الرمحن 
ا علي بن حكيم ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو حممد املزين ، أنا حممد بن عبد اهللا بن سليمان ، أن - ٢٩٩٧

مسعت املهلب بن أيب صفرة ، يذكر ، عن الرباء بن عازب ، أن رسول اهللا : أنا شريك ، عن أيب إسحاق ، قال 
 "حم ال ينصرون : إنكم تلقون عدوكم غدا فليكن شعاركم : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

اهللا زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه  غزوت مع أيب بكر رمحه: " وروينا ، عن سلمة بن األكوع ، قال  - ٢٩٩٨
 كتاب الصيد والذبائح"أمت أمت " وسلم فكان شعارنا 

باب الصيد والذبائح قال اهللا تعاىل يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني 
 تعلموهنن مما علمكم اهللا فكلوا مما أمسكن عليكم

من الكالب املعلمة ، والبازي ، وكل طري : من اجلوارح : " س ، أنه قال يف قوله وروينا ، عن ابن عبا - ٢٩٩٩
 يكالبون الصيد: وقال قتادة " ضواري : يقول : مكلبني قال : ويف قوله . يعلم للصيد 

 أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ، أنا مالك بن حيىي أبو غسان ، أنا - ٣٠٠٠
سألت النيب : يزيد بن هارون ، أنا زكريا بن أيب زائدة ، وعاصم األحول ، عن الشعيب ، عن عدي بن حامت ، قال 

وسألته عن " ما أصاب حبده فكل ، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ : " صلى اهللا عليه وسلم عن صيد املعراض ، فقال 
ما أمسك عليك ، وإن أكل منه فال تأكل ، وإن  إذا أرسلت كلبك ، وذكرت اسم اللهفكل: " صيد الكلب فقال 

وجدت معه كلبا غري كلبك فخشيت أن يكون قد أخذه معه وقد قتله فال تأكل فإنه إمنا ذكرت اسم اهللا على 
 "كلبك ومل تذكره على غريه 

يان ، أنا أخربنا أبو عمرو حممد بن عبد اهللا األديب ، أنا أبو بكر اإلمساعيلي ، أخربين احلسن بن سف - ٣٠٠١
حبان بن موسى ، أنا عبد اهللا بن املبارك ، أنا عاصم ، عن الشعيب ، عن عدي بن حامت ، أنه سأل رسول اهللا صلى 

إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم اهللا ، فإن أدركته مل يقتل فاذبح واذكر اسم اهللا : " اهللا عليه وسلم عن الصيد ؟ قال 
ه عليك ، فإن وجدته قد أكل منه فال تطعم منه شيئا فإمنا أمسك على ، وإن أدركته قد قتل ومل يأكل فقد أمسك

نفسه فإن خالط كلبك كالبا فقتلن ومل يأكلن فال تأكل منه فإنك ال تدري أيها قتل ، وإذا رميت بسهمك فاذكر 
إن وجدته اسم اهللا ، فإن أدركت فكل إال أن جتده قد وقع يف ماء فمات فإنك ال تدري املاء قتله ، أم سهمك ، و

ورواه بيان عن الشعيب خمتصرا غري أنه " بعد ليلة أو ليلتني ال ترى فيه أثرا غري أثر سهمك فشئت أن تأكل فكل 
ويف رواية عن " . كلبك املعلم : " وقاله أيضا مهام بن احلارث ، عن عدي " . إذا أرسلت كالبك املعلمة : " قال 

ويف رواية  - ٣٠٠٢"إن أكل منه ، فال تأكل فإنه مبعلم : " نه ؟ قال يا رسول اهللا أنأكل م: قلت : مهام عن عدي 
إن أحدنا يرمي فيقتفي أثره اليوم واليومني " يا رسول اهللا ، : داود بن أيب هند ، عن الشعيب ، عن عدي ، أنه قال 

 "نعم إن شاء : " وجيده ميتا وفيه سهمه أيأكل ؟ قال 
إذا وجدت فيه سهمك : " عدي ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ويف رواية سعيد بن جبري ، عن  - ٣٠٠٣

 "وعلمت أنه قتله ومل تر فيه أثر سبع فكل 
ما علمت من كلب : " ويف رواية جمالد ، عن الشعيب ، عن عدي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٣٠٠٤



إذا قتله ومل يأكل منه شيئا ، : " إن قتل ؟ قال و: قلت " أو باز مث أرسلته وذكرت اسم اهللا فكل مما أمسك عليك 
 "فإمنا أمسك عليك 

أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ٣٠٠٥
مسعت أبا إدريس :  عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين حيوة بن شريح ، أنه مسع ربيعة بن يزيد الدمشقي ، يقول

يا رسول اهللا : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقلت : اخلوالين ، حيدث أنه ، مسع أبا ثعلبة اخلشين ، يقول 
ماذا حيل لنا مما حيرم علينا : ، إنأرضنا أرض صيد ، أصيد بالكلب املكلب وبالكلب الذي ليس مبكلب ، فأخربين 

كلبك املكلب فكل مما أمسك عليك واذكر اسم اهللا ، وأما ما صاد كلبك الذي  أما ما صاد: " فقال . من ذلك 
 "ليس مبكلب فأدركت ذكاته فكل منه ، وما مل تدرك ذكاته فال تأكل منه 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا أبو عتبة ، أنا بقية ، حدثين الزبيدي ،  - ٣٠٠٦
أتيت النيب صلى اهللا عليه : بن سيف ، حدثين أبو إدريس ، عائذ اهللا ، عن أيب ثعلبة اخلشين ، قال  حدثين يونس
يا رسول اهللا ، إنا بأرض صيد فأرمي بقوسي ، فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما ال أدرك ذكاته ، وأرسل : وسلم فقلت 

ما ردت عليك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كليب املكلب فمنه ما أدرك ذكاته ومنه ما مل أدرك ذكاته ؟ فقال 
 "قوسك وكلبك ويدك فكل ذكيا وغري ذكي 

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا حيىي بن معني ، أنا محاد بن خالد ،  - ٣٠٠٧
يب ثعلبة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه عن معاوية بن صاحل ، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري ، عن أبيه ، عن أ

ويشبه أن " ما مل يتبني " إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثالث ليال وسهمك فيه فكل ما مل يننت أو : " وسلم قال 
 - ٣٠٠٨على طريق االستحباب فقد روي أنه أكل إهالة سنخة ، وهي املتغرية الريح" ما مل يتبني : " يكون قوله 

يا رسول اهللا ، أفتين يف : أبو ثعلبة قال : " شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن أعرابيا ، يقال له ورواه عمرو بن 
وإن تغيب : " وإن تغيب عين ؟ قال : قال " ذكي وغري ذكي : " قال " كل ما ردت عليك قوسك " قال . قوسي 

ل اهللا ، إن يل كالبا مكلبة فأفتين يف يا رسو: ويف هذه الرواية قال " عنك ما مل يصل أو جتد فيه أثرا غري سهمك 
 "وإن أكل منه : " وإن أكل منه ، قال : قال " إذا كان لك كالب مكلبة فكل مما أمسكن عليك : " صيدها فقال 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ورواه بسر بن عبيد اهللا ، عن أيب إدريس اخلوالين ، عن أيب ثعلبة ، قال  - ٣٠٠٩
" إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم اهللا فكل ، وإن أكل منه فكل ما ردت عليك يدك : " كلب وسلم يف صيد ال

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا حممد بن عيسى ، أنا هشيم ، أنا داود بن عمر 
 ، عن بسر بن عبيد اهللا ، فذكره

وقاله عبد اهللا بن عباس " أكله ، إذا أكل منه أصح من هذا  يف النهي عن" وحديث عدي بن حامت  - ٣٠١٠
وروي . وروينا عن سلمان الفارسي ، وسعد بن أيب وقاص ، وعبد اهللا بن عمر ، وأيب هريرة يف أكله وإن أكل منه 

ريد ي. إذا ثبت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل جيز تركه لشيء : عن علي ، رضي اهللا عنه قال الشافعي 
فقال له " إين أرمي فأصمي وأمني : " حديث عدي بن حامتوذكر الشافعي حديث عبد اهللا بن عباس أنه قال له قائل 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس األصم ، أنا ابن " كل ما أصميت ودع ما أمنيت : " ابن عباس 
ارث ، عن عبد امللك بن احلارث ، حدثه أن عمرو بن ميمون عبد احلكم ، أخربين ابن وهب ، أخربين عمرو بن احل

ما : أصلحك اهللا إين أرمي ، فذكره قال الشافعي : حدثه عن أبيه ، أن أعرابيا ، أتى ابن عباس وميمون عنده فقال 
ذا إال وال جيوز فيه إال ه: قال الشافعي . ما غاب عنك مقتله : ما قتله الكالب وأنت تراه ، وما أمنيت : أصميت 



أن يكون جاء فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم شيء فإين أتومهه ، فيسقط كل شيء خالف أمر النيب صلى اهللا 
: عليه وسلم ، وال يقوم معه رأي وال قياس ، فإن اهللا قطع العذر بقوله صلى اهللا عليه وسلم قال الشيخ رمحه اهللا 

بات عنك : " دمها عامر ، واآلخر أبو رزين قال يف أحدمها وقد روى حديثني أرسل أح. احلديث ما قدمت ذكره 
الليل خلق من خلق اهللا عظيم : " وقال يف اآلخر " . ليلة ، وال آمن أن تكون هامة أعانتك عليه ، ال حاجة يل فيه 

 "لعله أعانك عليهشيء ، انبذها عنك 
 باب املسلم يذبح على اسم اهللا وإن مل يذكره بلسانه

أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا يوسف بن موسى ، أنا سليمان بن  أخربنا - ٣٠١١
حيان ، عن هشام بن عروة وأخربنا أبو حممد احلسن بن علي املؤمل ، أنا أبو عثمان عمرو بن عبد اهللا البصري ، أنا 

بن أيب شيبة ، أنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أنا أبو بكر : سعيد بن أشكاب ، وحممد بن حامت بن مظفر ، قاال 
أذكر اسم : يا رسول اهللا إن قوما يأتوننا بلحم ال ندري : هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن قوما ، قالوا 

ليه فسموا ذكر اهللا ع: " لفظ حديث سعيد ويف رواية حممد بن حامت قال " مسوا أنتم وكلوا : " قال . اهللا عليه أم ال 
 وكانوا حديث عهد بالكفر" وكلوا 
يا رسول اهللا ، إن هاهنا أقواما حديث عهد بشرك يأتوننا بلحمان ال ندري : ويف رواية سليمان قالوا  - ٣٠١٢

أخربنا أبو  - ٣٠١٣"اذكروا اسم اهللا وكلوا : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . يذكرون اسم اهللا عليها أم ال 
، نا عبد اهللا بن جعفر ، نا يعقوب بن سفيان ، نا أبو بكر احلميدي ، نا سفيان ، نا عمرو ، عن احلسني بن الفضل 
إذا ذبح املسلم ونسي أن يذكر اسم اهللا فليأكل ، فإن : أخربين عني ، عن ابن عباس ، قال : أيب الشعثاء ، قال 

عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن ورواه معقل بن عبيد اهللا ، . املسلم فيه اسم من أمساء اهللا عز وجل 
" يكفيه امسه فإن نسي أن يسمي اهللا حني يذبح ، فليذكر اهللا وليأكله : " عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربنا احلسني بن حممد الروذباري ، أنا احلسني بن احلسن بن أيوب ، أنا أبو حامت ، أنا حممد بن يزيد ، أنا معقل ، 
 كرهفذ

ذبيحة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف املراسيل عن ثور بن يزيد ، عن الصلت ، قال  - ٣٠١٤
 "املسلم حالل ذكر اهللا أو مل يذكر ، إنه إن ذكر مل يذكر إال اسم اهللا 

بن الصلت ، أنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ،أنا أبو أمية ، وحممد  - ٣٠١٥
: " جاء اليهود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا : بكر ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال 

 "يا حممد ، كيف ال نأكل مما قتل ربك ونأكل مما قتلنا ؟ فأنزل اهللا عز وجل وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه 
وطعام الذين أوتوا : فنسخ واستثىن من ذلك قال : " عباس ، من وجه آخر أنه قال وروينا ، عن ابن  - ٣٠١٦

 "الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم 
وأما اجملوس ونصارى العرب " ذبائحهم : طعامهم : " وروينا ، عن ابن عباس ، من وجه آخر أنه قال  - ٣٠١٧

إباحة ذبيحة املرأة ، عن ابن كعب بن مالك ، عن وروينا يف  - ٣٠١٨فقد ذكرنا حترمي ذبائحهم وروينا عن علي
يف إباحة ذبيحة املرأة والصيب إذا أطاق " أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم صحيحا ومن وجه آخر ضعيف 

 "وهو قول جماهد " الذبح 
 باب ما يذكى به وكيف يذكى وموضع الذكاة يف غري املقدور عليه

فظ ، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين ، ثنا سعيد أخربنا أبو عبد اهللا احلا - ٣٠١٩



بن عامر ، عن شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن جده رافع بن خديج 
ذكر اسم اهللا فكل ، ما أهنر الدم و: " قال . إنا القوا العدو غدا ، وليس معنا مدى : يا رسول اهللا : قلنا : قال 

وأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنبا : قال " ليس السن والظفر أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى احلبشة 
إن " ، فند منها بعري فسمعوا له فلم يستطيعوه ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وتردى بعري يف بئر ، فلم " وابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا أ" النعم : أو قال " هلذه اإلبل 
هكذا رواه اجلماعة عن سعيد بن . يستطيعوا أن ينحروه إال من قبل شاكلته ، فاشترى منه ابن عمر عشريا بدرمهني 

بن إبراهيم دون ذكر  مسروق ، ورواه أبو األحوص عنه ، عن عباية ، عن أبيه عن جده ، وتابعه على ذلك حسان
 املتردي
: زاد عمر " الذكاة يف احللق واللبة : " وروينا ، عن عمر بن اخلطاب ، وعبد اهللا بن عباس ، أهنما قاال  - ٣٠٢٠

 وال تعجلوا األنفس أن تزهق وهنى عن النخع
ن الذكاة يف اللبة أما تكو" يا رسول اهللا ، : وأما حديث أيب العشراء الدارمي ، عن أبيه ، أنه قال  - ٣٠٢١

فإنه إن صح وارد يف املتردية كما روينا يف حديث رافع " وأبيك لو طعنت يف فخذها ألجزأ عنك : " واحللق ؟ قال 
والنخع أن تذبح الشاة ، مث يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه أو ملكان الكسر فيه أو تضرب : قال الشافعي 

إهنا الذي ينتهي بالذبح : وقد قيل يف النخع . مل حيرمها ذلك ألهنا ذكية و: قال .ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا 
 يف فقار الصلب متصل بالقفا: إىل النخاع ، وهو عظم يف الرقبة وقيل 

 "هو الكسر : هو النخع ، وقيل : هنى عن الفرس يف الذبيحة قيل " وروي ، عن عمر ، أنه  - ٣٠٢٢
أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إمساعيل بن قتيبة ، أنا حيىي بن حيىي ، أنا هشيم  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، - ٣٠٢٣

حفظت من رسول اهللا : ، عن خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن أيب األشعث الصنعاين ، عن شداد بن أوس ، قال 
سنوا القتلة ، وإذا إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأح: " صلى اهللا عليه وسلم خصلتني قال 

 "ذحبتم فأحسنوا الذحبة ، وليحد أحدكم شفرته ، ولريح ذبيحته 
أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبد الشفار : " وروينا عن ابن شهاب ، أن عبد اهللا بن عمر ، قال  - ٣٠٢٤

 د اهللا بن عمر ، عن أبيهعنه ، عن سامل بن عب: وقيل " إذا ذبح أحدكم فليجهز : " وقال " وأن توارى البهائم 
جيزئ الذبح من النحر ، فالنحر من الذبح يف البقر واإلبل : " وروينا ، عن عطاء بن أيب رباح ، أنه قال  - ٣٠٢٥

" 
 "ذحبنا : حنرنا فرسا وقيل : يف الفرس ، فقيل عنها " واختلفت الرواية ، عن أمساء بنت أيب بكر ،  - ٣٠٢٦
وأجيز يف الذبيحة : قال الشافعي " ذبح: حنر ، وقيل : " فقيل : بر ، يف البقرة وكذلك عن عائشة ، وجا - ٣٠٢٧

فإذا : والتسمية على الذبيحة بسم اهللا قال : قال . أن توجهها إىل القبلة ، وأن يستقبل الذابح القبلة فهو أحب إيل 
يث جابر يف تضحية النيب صلى اهللا عليه قد روينا يف ، حد: زاد شيئا من ذكر اهللا فالزيادة خري قال الشيخ رمحه اهللا 

فذكر الدعاء الذي قد ذكرناه يف باب الضحايا من آخر كتاب : فلما وجههما إىل القبلة قال : وسلم بكبشني قال 
 احلج وروينا عن ابن عمر يف القبلة ما استحبه الشافعي رضي اهللا عنه

 باب ما ذبح لغري اهللا وغري ذلك مما هو مذكور يف اآلية
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ، ثنا علي بن عبد  - ٣٠٢٨

العزيز ، أن معلى بن أسد العمي ، ثنا عبد العزيز بن املختار ، ثنا موسى بن عقبة ، أخربين سامل ، إنه مسع عبد اهللا بن 



أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفلبلدح ، وذلك قبل أن ينزل : سلم عمر ، حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
إين ال آكل : " على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوحي ، فقدم إليه سفرة فيها حلم ، فأىب أن يأكل منها مث قال 

 "مما تذحبون على أنصابكم ، وال آكل إال مما ذكر اسم اهللا عليه 
ن أيب إسحاق ، ثنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا أخربنا أبو زكريا ب - ٣٠٢٩

حرمت عليكم : عبد اهللا بن صاحل ، عن معاوية بن صاحل ، عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس ، يف هذه اآلية 
نخنقة اليت تنخنق فتموت وما أهل للطواغيت كلها وامل: امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به يعين 

واملوقوذة اليت تضرب باخلشب حىت تقذها فتموت ، واملتردية اليت تتردى من اجلبل فتموت ، والنطيحة الشاة تنطح 
ما أخذ السبع ، فما أدركت من هذا كله يتحرك له ذنب أو تطرف له عني فاذبح ، : الشاة وما أكل السبع يقول 

ما ذكيتم من هؤالء وبه روح فكلوه فهو : وقال يف موضع آخر من هذا التفسري " واذكر اسم اهللا عليه فهو حالل 
القداح ، كانوا يستقسمون هبا يف األمور : األصنام وأن تستقسموا باألزالم يعين : ذبيح وما ذبح على النصب هي 

 من أكل من ذلك كله فهو فسق:ذلكم فسق يعين 
عبد اجلبار ، ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا سعدان بن  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن - ٣٠٣٠

نصر ، أنا أبو معاوية ، عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان ، عن حممد بن زيد ، أن رجال ذبح شاة وهو 
أكلها فإن امليتة ال ت: كلها فسأل زيد بن ثابت فقال له : يرى أهنا قد ماتت ، فتحركت ، فسأل أبا هريرة فقال له 

هكذا قاله أبو معاوية ، ورواه مالك ، عن حيىي بن سعيد ، عن أيب مرة موىل عقيل ، أنه سأل أبا هريرة . قد تتحرك 
وروي عن سليمان بن يسار ، عن زيد بن ثابت ،  - ٣٠٣١مث زيدا بنحوه ، وكذلك سليمان بن بالل ، عن حيىي

 "رخص النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أكلها ف" أن ذئبا نيب يف شاة فذحبوها مبروة ، 
 "يف شاة أرادت أن متوت فذحبوها " وروينا ، عن عائشة ،  - ٣٠٣٢
يف لقحة أخذها املوت ، فأخذ وتدا فوجأ به يف لبتها حىت أهريق دمها ، " وعن رجل ، من بين حارثة  - ٣٠٣٣

 "فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بأكلها 
 "كل ما فرى األوداج غري مترد : أنه سئل عن الذبيحة بالعود فقال " ابن عباس ، وروينا ، عن  - ٣٠٣٤
وهي اليت " هنى عن شريطة الشيطان " ويف حديث أيب هريرة وابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٠٣٥

 واهللا أعلم" تذبح فيقطع اجللد وال تفري األوداج مث تترك حىت متوت 
 لبحر قال اهللا عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكمباب احليتان وميتة ا

 "ما لفظ به البحر : وطعامه : ما اصطيد : صيده : " قال ابن عباس  - ٣٠٣٦
 - ٣٠٣٨"هو الطهور ماؤه احلل ميتته : " يف البحر " وروينا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ٣٠٣٧

خربين أبو النضر الفقيه ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن نصر ، أنا حيىي بن حيىي ، أنا أبو أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أ
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن : خيثمة ، عن أيب الزبري ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال 

كيف : ، فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة ، فقلنا اجلراح نتلقى عريا لقريش ، وزودنا جرابا من متر مل جيد لنا غريه 
منصها كما ميص الصيب مث نشرب عليها من املاء فيكفينا يومنا إىل الليل ، وكنا نضرب : كنتم تصنعون هبا ؟ قال 

اخلبط بعصينا مث نبله باملاء فنأكله ، فأصبنا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم دابة تدعى العنرب ، فقال أبو 
ال بل حنن رسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف سبيل اهللا وقد اضطررمت فكلوا ، فأكلنا : ميتة ، مث قال : بيدة ع

منه شهرا ، وحنن ثالمثائة حىت مسنا ، ولقد كنا نغترف من وقب عينيه بالقالل الدهن ونقطع منه الفدر كالثور ، 



يف وقب عينيه ، وأخذ ضلعا من أضالعها فأقامها مث رحل أعظم ولقد أخذ أبو عبيدة منا ثالثة عشر رجال فأقامهم 
بعري فمر من حتتها ، وتزودنا من حلمه وشائق فلما قدمنا املدينة أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا ذلك له 

هللا عليه فأرسلنا إىل رسول اهللا صلى ا" هو رزق أخرجه اهللا لكم فهل معكم من حلمه شيء فتطعمونا : " فقال 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا احلسن بن علي بن  - ٣٠٣٩وسلم منه فأكل منه

عفان ، أنا عبد اهللا بن منري ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن عمرو بن دينار ، عن أيب الطفيل ، أن أبا بكر الصديق ، 
 "ماؤه احلل ميتته  هو الطهور: " سئل عن ميتة البحر ؟ فقال 

 "السمكة الطافية حالل ملن أراد أكلها : " وروينا من وجه آخر ، عن أيب بكر ، أنه قال  - ٣٠٤٠
احليتان : " وعن علي بن أيب طالب ، قال " اجلراد والنون ذكي كله : " وعن عمر بن اخلطاب ، قال  - ٣٠٤١

 "واجلراد ذكي كله 
: حر يف رهط من أصحابه فوجدوا مسكة طافية على املاء ، فقال أبو أيوب وعن أيب أيوب ، أنه ركب الب - ٣٠٤٢

 "وعن أيب أيوب وأيب صرمة أهنما أكال الطايف . كلوها وارفعوا نصييب منها " 
ال يريان " وعن ابن عباس ، ال بأس بالطايف من السمك وعن أيب هريرة ، وزيد بن ثابت ، أهنما كانا  - ٣٠٤٣

 وعن ابن عمر ، مثله" أسا بأكل ما لفظ البحر ب
 "ليس هبا بأس : يف احليتان يقتل بعضها بعضا أو متوت صردا فقاال " وعن عبد اهللا بن عمر ،  - ٣٠٤٤
يف ناس حمرمني سألوه عن صيد وجدوه على املاء طاف ، فأمرهم أن يشتروه فيأكلوه " وعن أيب هريرة ،  - ٣٠٤٥

 وهذا كله أوىل مما روي" لو أمرهتم بغري ذلك لفعلت : ل ، مث قدم على عمر بن اخلطاب فذكره له فقا
ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل وما مات فيه : " عن جابر بن عبد اهللا ، أنه كان يقول  - ٣٠٤٦

ومن روى حديث جابر رضي اهللا " ، مث طفا فال تأكل ، فإهنم أكثر عددا وفيهم آية ومعهم ظاهر الكتاب والسنة 
 مرفوعا غلط يف رفعه عنه

 باب يف اجلراد
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، ثنا  - ٣٠٤٧

غزونا مع رسول اهللا صلى : " ابن وهب ، أخربين سفيان بن عيينة ، عن أيب يعفور ، عن عبد اهللا بن أيب أوىف ، قال 
وروينا يف إباحة اجلراد عن عمر ، وعلي ، وابن عمر " وسلم سبع غزوات أو ستا فكنا نأكل اجلراد  اهللا عليه

 واملقداد ، وصهيب ، وأيب سعيد اخلدري ، وغريهم
أنا أبو العباس حممد بن إسحاق بن : وأخربنا أبو حفص كامل بن أمحد املسلمي وأبو نصر بن قتادة قالوا  - ٣٠٤٨

حلسن بن علي بن زياد ثنا ابن أيب أويس ، أنا عبد الرمحن ، وأسامة ، وعبد اهللا بن زيد بن أيوب الضبعي ، أنا ا
أحلت لنا ميتتان ودمان ، : " أسلم ، عن أبيهم ، عن عبد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

رواه بنو زيد بن أسلم عن أبيهم مرفوعا  هكذا" فالطحال والكبد : فاجلراد واحلوت ، وأما الدمان : فأما امليتتان 
اجلراد : أحلت لنا ميتتان ودمان : ورواه سليمان بن بالل ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد اهللا بن عمر أنه قال .

أنا أبو العباس حممد : واحليتان والكبد والطحال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو احلسن علي بن حممد السبعي قاال 
 ب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ، أنا سليمان بن بالل ، فذكره وهذا أصحبن يعقو

باب ما حيرم من جهة ما ال تأكل العرب قال اهللا عز وجل الذين يتبعون الرسول النيب األمي إىل قوله وحيل هلم 
كلني كانوا هلا ، وهم العرب وإمنا تكون الطيبات واخلبائث عند اآل: الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث قال الشافعي 



ومسعت بعض أهل العلم يقولون يف قول اهللا عز وجل قل ال أجد : الذين سألوا عن هذا ونزلت فيه األحكام قال 
 فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه يعين مما كنتم تأكلون إال أن يكون ميتة وما ذكر بعدها

أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن : ن قالوا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخري - ٣٠٤٩
عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين مالك بن أنس ، وابن أيب ذئب ، وعمرو بن احلارث ، ويونس بن يزيد ، 
عليه  وغريهم ، وأن ابن شهاب حدثهم عن أيب إدريس اخلوالين ، عن أيب ثعلبة اخلشين ، أن رسول اهللا صلى اهللا

: " ورواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٣٠٥٠"هنى عن أكل كل ذي ناب من السباع " وسلم 
 "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام 

وأخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا أبو عوانة ،  - ٣٠٥١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : " يب بشر ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، قال عن احلكم ، وأ

وكذلك رواه شعبة ، عن احلكم وهشيم ، عن أيب بشر ، "كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي خملب من الطري 
لبناين ، عن ميمون ، عن ورواه علي بن احلكم ا" هنى : " كالمها عن ميمون ، عن ابن عباس إال أن هشيما قال 

 سعيد بن جبري عن ابن عباس
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو جعفر حممد بن عمرو الرزاز ، أنا سعدان بن نصر ، أنا سفيان بن  - ٣٠٥٢

ب مخس من الدوا: " عيينة ، عن الزهري ، عن سامل بن عبد اهللا ، عن أبيه ، يبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "الغراب ، والفأرة ، واحلدأة ، والعقرب ، والكلب ، العقور : ال جناح يف قتلهن يف احلل واحلرم 

 "احلية بدل العقرب : ويف إحدى الروايتني عنهما . والغراب األبقع : " ويف حديث عائشة  - ٣٠٥٣
دأة ، والسبع العادي احلية ، والعقرب ، والكلب العقور ، واحل: " ويف رواية أيب سعيد اخلدري  - ٣٠٥٤

وحدثنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو بكر القطان ، أنا علي بن احلسن اهلاليل ، أنا عبيد اهللا بن موسى ،  - ٣٠٥٥"
أنا ابن جريج ، عن عبد احلميد بن جبري بن شيبة ، عن سعيد بن املسيب ، عن أم شريك ، أن رسول اهللا صلى اهللا 

 "إنه كان ينفخ على إبراهيم عليه السالم : " غ وقال أمر بقتل األوزا" عليه وسلم 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن علي الصنعاين مبكة ، أنا إسحاق بن إبراهيم الدبري  - ٣٠٥٦

 صلى هنى رسول اهللا: " ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد اهللا ، عن ابن عباس ، قال 
النملة ، والنحلة ، واهلدهد ، والصرد تابعه إبرهيم بن سعد ، عن : اهللا عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب 

 الزهري
وأخربنا أبو احلسني بن الفضل ، أنا عبد اهللا بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو عاصم ،  - ٣٠٥٧

سعيد بن املسيب ، عن عبد الرمحن بن عثمان ، رجل من بين متيم قال عن ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن 
 "ذكروا الضفدع عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لدواء ، فنهى عن قتلها : " 

وروينا ،  - ٣٠٥٩"هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل اهلرة : " وروينا ، عن جابر ، قال  - ٣٠٥٨
 "هنى عن قتل اخلطاطيف " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم " مرسالن عن أيب احلويرث ، وغريه 

ال تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، وال تقتلوا اخلفاش : " وروينا ، عن عبد اهللا بن عمرو ، أنه قال  - ٣٠٦٠
 "يا رب سلطين على البحر حىت أغرقهم : فإنه ملا خرب بيت املقدس قال 

يف الوطواط وهو اخلفاش أهنا كانت تطفئ النار يوم أحرق بيت املقدس " وروي ، عن عائشة ،  - ٣٠٦١
فالذي أمر بقتله يف احلل واحلرم حيرم أكله ، والذي هنى عن قتله حيرم أكله ، والذي حيل : بأجنحتها ، قال أصحابنا 



 واهللا أعلم" أكله ال يقتل لغري مأكلة ، وال حيرم ذحبه ملأكلة 
 باب يف الضبع والثعلب

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن : أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن القاضي يف آخرين قالوا  - ٣٠٦٢
عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أنا جرير بن حازم ، عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عمري الليثي ، عن عبد 

. نعم : أصيد هي ؟ قال : قلت . نعم : هللا آكل الضبع ؟ قال قلت جلابر بن عبد ا: الرمحن بن أيب عمار ، أنه قال 
ورواه أيضا إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن "نعم : أمسعت ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : قلت 

 جابر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبعناه
بلغين أنكم يف : " اب وهم يف بعض املغازي وروينا عن زيد بن وهب ، أنه أتاهم كتاب عمر بن اخلط - ٣٠٦٣

أخربنا أبو " أرض تأكلون طعاما يقال له اجلنب فانظروا ما حالله من حرامه ، وتلبسون الفراء فانظروا ذكيه من ميته 
،  عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس احملبوب ، أنا عبد اجمليد بن إبراهيم ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سعيد بن منصور

 أنا عبد الرمحن بن زياد ، عن شعبة ، عن عبد امللك بن ميسرة ، أنا زيد بن وهب ، فذكره
 باب يف األرنب وغريها من الوحوش

أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، ثنا إبراهيم بن عبد اهللا ، أنا سليمان بن حرب ، أنا  - ٣٠٦٤
أنفجنا أرنبا مبر الظهران فسعى القوم فلغبوا ، فأدركتها : " أنس ، قال شعبة ، عن هشام بن زيد بن أنس ، عن 

: فأخذهتا فذهبت هبا إىل أيب طلحة فذحبها وبعث منها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوركها أو فخذها قال 
 "قبله : وأكلمنه ، مث قال بعد : وأكل منه ؟ قال : فخذيها ال أشك فيه فقبله ، قلت 

أنه صاد أرنبني فذكامها مبروة ، فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه " وروينا ، عن حممد بن صفوان ،  - ٣٠٦٥
 "وسلم فأمره بأكلهما 

 "أكلت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حلم حبارى : " وروينا ، عن سفينة ، أنه قال  - ٣٠٦٦
 باب يف محار الوحش

أنا أبو العبامسحمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا :  آخرين قالوا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف - ٣٠٦٧
الشافعي ، أنا مالك ، عن أيب النضر ، موىل عمر بن عبيد اهللا ، عن نافع ، موىل أيب قتادة ، عن أيب قتادة األنصاري 

حاب له حمرمني وهو غري حمرم ، أنه كان مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كان ببعض طريق مكة ختلف مع أص
، فرأى محارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطهم فأبوا فسأهلم رحمهم فأبوا ، فأخذ رحمه 

فشد على احلمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأىب بعضهم ، فلما أدركوا النيب صلى 
 "إمنا هي طعمة أطعمكموها اهللا : " ك فقال اهللا عليه وسلم سألوه عن ذل

 باب يف الضب
أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد : أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين ، قالوا  - ٣٠٦٨

م عن اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد ، وغريمها ، أن ابن شهاب ، أخربه
دخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " أيب أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن عباس ، أن خالد بن الوليد ، 

بيت ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم فأيت بضب حمنوذ ، فأهوى إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده ، 
أخربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لى اهللا عليه وسلم فقال بعض النسوة الاليت يف بيت ميمونة زوج النيب ص

أحرام هو : هو ضب يا رسول اهللا ، فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده ، فقلت : مبا يريد أن يأكل ؟ فقالوا 



اهللا عليه فاجتررته فأكلته ، ورسول اهللا صلى : قال " ال ، ولكنه مل يكن بأرض قومي ، فأجدين أعافه : " ؟ فقال 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسني الطرائفي ، أنا . فلم ينهين : قال يونس يف احلديث . وسلم ينظر 

عثمان بن سعيد ، أنا القعنيب فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف ، عن ابن 
 عباس ، عن خالد بن الوليد أنه دخل فذكره

فيهم سعد بن مالك مل : ورواه أيضا عبد اهللا بن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، غري أنه قال  - ٣٠٦٩
 "كلوا فإنه حالل ولكن ليس من طعام قومي : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يذكر خالدا قال 

لينفع به غريواحد ، وإنه لطعام عامة هذه  إن اهللا: " وروينا عن أيب سعيد اخلدري ، عن عمر ، أنه قال  - ٣٠٧٠
وروينا عن عبد اهللا بن " الرعاع ، ولو كان عندي لطعمته ، إمنا عافه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين الضب 

 مسعود ، يف إباحته
 باب يف أكل حلوم اخليل

بن حممد بن عبدوس ، أنا عثمان بن أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسن أمحد  - ٣٠٧١
سعيد ، نا سليمان بن حرب ، نا محاد بن زيد ، ح وأخربنا أبو عبد اهللا ، أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق ، أنا إمساعيل 

بن قتيبة ، أنا حيىي بن حيىي ، أنا محاد بن زيد ، عن عمرو ، عن حممد بن علي ، عن جابر بن عبد اهللا ، أن رسول اهللا 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب عن حلوم احلمر : "  عليه وسلم هنى ويف رواية سليمان قال صلى اهللا

 "األهلية ، وأذن يف حلوم اخليل 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، أنا سفيان ، أنا  - ٣٠٧٢

حنرنا فرسا على عهد رسول : " ة بنت املنذر ، عن جدهتا أمساء يعين بنت أيب بكر قالت هشام بن عروة ، عن فاطم
 "اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكلناه 

يف النهي " وأما حديث صاحل بن حيىي بن املقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد ، مرفوعا  - ٣٠٧٣
ال يعرف : نه غري ثابت ، وإسناده مضطرب قال موسى بن هارون فإ" عن أكل حلوم اخليل ، والبغال ، واحلمري 

صاحل إال جبده وهذا ضعيف وحديث العرباض يف النهي ، يف إسناده من ال يعرف وحديث جابر وأمساء رضي اهللا 
 عنهما من أصح األحاديث

ظ ، أنا أبو احلسن علي وأخربنا أبو عبد اهللا احلاف - ٣٠٧٤باب حترمي حلوم احلمر األهلية قد مضى يف حديث جابر
بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أيب العنبس القاضي ، أنا حممد بن عبيد ، عن عبيد 

" هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية " اهللا ، عن نافع ، وسامل ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بن عازب ، وعبد اهللا بن أيب أوىف ، وسلمة بن األكوع ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وروينا فيه ، عن الرباء 

 "وكان ابن عباس يشك يف كيفية النهي 
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، أنا أمحد بن يوسف ، أنا عمر بن حفص  - ٣٠٧٥

ال أدري أهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : " مر ، عن ابن عباس ، قال بن غياث ، حدثين أيب ، عن عاصم ، عن عا
. وسلم عنه من أجل أنه كان محولة الناس ، فكره أن تذهب محولتهم ، أو حرم يف يوم خيرب حلوم احلمر األهلية 

 "وأما غريه فقد علم أن هنيه عن ذلك كان على وجه التحرمي 
أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا أمحد بن إبراهيم ، وملحان ، أنا ابن بكري ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ،  - ٣٠٧٦

حرم رسول اهللا صلى اهللا : " حدثين الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أيب إدريس ، عن أيب ثعلبة ، قال 



يب صلى اهللا وكذلك روي عن أيب هريرة عن الن" عليه وسلم حلوم احلمر األهلية ، وحلوم كل ذي ناب من السباع 
 عليه وسلم
أن اهللا ورسوله ينهيانكم : " فنادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف حديث أنس بن مالك  - ٣٠٧٧

وأما حديث غالب بن أجبر ، يف الرخصة ، فإن إسناده مضطرب ويف حديثه " عنها ، فإهنا رجس من عمل الشيطان 
 هلهما دل على أنه كان ال جيد غريه يطعمه أ

 باب اجلاللة ، وهي اإلبل اليت تأكل العذرة حىت توجد أرواحها يف عرقها وجررها ، ويف معناها البقر والغنم
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو الوليد الفقيه ، أنا حممد بننعيم ، أنا أمحد بن أيب سريج الرازي ،  - ٣٠٧٨

هنى : "  قبيس ، عن أيوب السختياين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال أخربين عبد اهللا بن اجلهم ، أنا عمرو بن أيب
 "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلاللة من اإلبل ، أن يركب عليها ، أو يشرب من ألباهنا 

أخربنا أبو " هنى عن ركوب اجلاللة : " ورواه عبد الوارث ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال  - ٣٠٧٩
 الروذباري ، أنا حممد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا عبد الوارث ، فذكرهعلي 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكل اجلاللة وألباهنا : " وروي عن جماهد ، عن ابن عمر ، قال  - ٣٠٨٠
وروينا ، عن زهدم ، قال  - ٣٠٨١وروي فيه ، عن عبد اهللا بن عباس ، وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمرو مرفوعا" 

رأيت أبا موسى يأكل الدجاج فدعاين قلت إين رأيته يأكل نتنا ، فقال ادنه فكل فإين رأيت صلى اهللا عليه وسلم : " 
ذكر : أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أمحد بن يوسف ، أنا حممد بن يوسف الفريايب ، قال " يأكله 

، عن أيب قالبة ، عن زهدم ، فذكره ، ويف هذا داللة على أنه إذا مل يؤثر يف أكل الننت مل يكره  سفيان ، عن أيوب
 أكله

باب املصبورة ، وهي اليت تربط مث ترمى بالنبل ، ويف معناها اجملثمة إال أهنا ال تكون إال فيما جيثم باألرض من الطري 
 واألرانب
أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن إسحاق الصغاين ، أنا حجاج  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا - ٣٠٨٢

هنى النيب صلى اهللا عليه : " أخربين أبو الزبري ، أنه مسع جابر بن عبد اهللا ، يقول : بن حممد ، عن ابن جريج ، قال 
بن مالك ، عن النيب وقد روينا يف النهي عن أن تصرب البهائم ، عن أنس " وسلم أن يقتل شيء من الدواب صربا 

صلى اهللا عليه وسلم ويف النهي عن أن تصرب هبيمة ، عن ابن عمر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه لعن من 
وروينا عن ابن عباس وأيب ثعلبة ، عن النيب صلى اهللا عليه .فعله ، عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 "أنه هنى عن اجملثمة " وسلم ، 
 ذكاة ما يف بطن الذبيحةباب 

أنا : أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا متتام ، وابن أيب قماش ، قاال  - ٣٠٨٣
ذكاة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلسن بن بشر البجلي ، أنا زهري ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال 

 لك رواه عبيد اهللا بن أيب زياد القداح املكي ، عن أيب الزبريوكذ" اجلنني ذكاة أمه 
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، عن القعنيب ، أنا ابن  - ٣٠٨٤

سألت رسول اهللا : " املبارك ، وأنا مسدد ، أنا هشيم ، مجيعا ، عن جمالد ، عن أيب الوداك ، عن أيب سعيد ، قال 
ننحر الناقة : يا رسول اهللا : قلنا : قال : وقال مسدد " كلوه إن شئتم : " صلى اهللا عليه وسلم عن اجلنني ؟ قال 

تابعه يونس " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه : " ونذبح البقرة والشاة ويف بطنها اجلنني أنلقيه أم نأكله ؟ قال 



 كبن أيب إسحاق ، عن أيب الودا
إذا حنرت الناقة فذكاة ما يف بطنها بذكاهتا إذا كان قد : " وروينا ، عن عبد اهللا بن عمر ، أنه كان يقول  - ٣٠٨٥

 "مت خلقه ومت شعره ، فإذا خرج من بطنها يعين حيا ذحبحىت خيرج الدم من جوفه 
وروينا معناه " ني ذكاته ذكاة أمه هو اجلن: يف هبيمة األنعام " وروينا ، عن عبد اهللا بن عباس ، أنه قال  - ٣٠٨٦

 عن عمار بن ياسر
 باب كسب احلجام

وعن رافع  - ٣٠٨٨"هنى عن مثن الدم " وروينا ، عن أيب جحيفة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٠٨٧
 "شر الكسب مهر البغي ، ومثن الكلب ، ومثن احلجام : " بن خديج ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وكل ذلك يف كسب احلجام " كسب احلجام خبيث : " وعن رافع ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٣٠٨٩
 "على طريق التنزيه ، ألن من املكاسب دنيئا وحسنا ، فكان كسب احلجام دنيئا ، فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة 

أنا أبو احلسن حممد بن عبدوس ، ثنا عثمان بن  وأخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، - ٣٠٩٠
أنه " سعيد ، أنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن ابن شهاب ، عن ابن حميصة ، أحد بين حارثة ، عن أبيه ، 

اعلفه ناضحك : " استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إجارة احلجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله حىت قال 
ولو كان حراما مل جيز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمليصة أن ميلك حراما وال : قال الشافعي رمحه اهللا " ورقيقك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر بن " يعلفه ناضحه وال يطعمه رقيقه ورقيقه ممن عليه فرض احلالل واحلرام 
 اق بن احلسن ، أنا عفانأنا إسح: إسحاق الفقيه ، وأبو بكر بن بالويه قاال 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن بالويه ، أنا موسى بن احلسن بن عباد ، أنا  - ٣٠٩١
أنا وهيب ، عن عبد اهللا بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا : معلى بن أسد العمي ، قاال 

 "حلجام أجره احتجم وأعطى ا" عليه وسلم 
ولو كان حراما مليعطه ، وأمر مواليه أن خيففوا " يف احلجامة ، وزاد " ورواه الشعيب ، عن ابن عباس ،  - ٣٠٩٢

 "عنه من خراجه 
 باب وقت احلجامة

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا حممد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا أبو توبة ، أنا سعيد بن عبد الرمحن  - ٣٠٩٣
من احتجم لسبع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حي ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال اجلم

 "عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، كان شفاء من كل داء 
من احتجم يوم األربعاء ويوم السبت فرأى وضحا " وروى عن الزهري ، مرسال وموصوال ومرفوعا  - ٣٠٩٤

 ووصله ضعيف" نفسه  فال يلومن إال
إن يف اجلمعة ساعة ال حيتجم فيها حمتجم " وروى عطاف بن خالد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا  - ٣٠٩٥

وروي يف الترغيب فيها يوم الثالثاء حديث مرفوع ضعيف ويف النهي عنها يوم " إال عرض له داء ال يشفى منه 
 داوي واالكتواء واالسترقاءالثالثاء عن أيب بكرة وليس بالقويباب يف الت

أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حبر بن نصر ، أنا ابن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ٣٠٩٦
وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، عن رسول اهللا صلى اهللا 

 "لكل داء دواء ، فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن اهللا : " عليه وسلم أنه قال 



أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه كأمنا على : وروينا يف حديث أسامة بن شريك قال  - ٣٠٩٧
تداووا : " يا رسول اهللا ، نتداوى ؟ قال : رءوسهم الطري ، فسلمت مث قعدت فجاءه األعراب من هاهنا ، فقالوا 

أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد اهللا " اهلرم :  مل يضع داء إال وضع له دواء غري واحد فإن اهللا
احلريف ببغداد ، أنا أمحد بن سلمان الفقيه ، أنا إمساعيل بن إسحاق ، أنا حفص بن عمر ، أنا شعبة ، عن زياد بن 

 عالقة ، عن أسامة بن زيد فذكره
بن عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ، نا عثمان بن سعيد  أخربنا حممد - ٣٠٩٨

جاء جابر بعدما أصيب : الدارمي ، أنا أبو الوليد ، أنا عبد الرمحن بن الغسيل ، أنا عاصم بن عمر بن قتادة ، قال 
 -إن كان يف شيء مما تداووا به : " قال  بصره مصفرا حليته ورأسه ، فحدثنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

شفاء ، ففي شربة عسل ، أو حبجمةدم ، أو لذعة بنار ، توافق الداء ، وما أحب أن  -تداوون به : قال عثمان 
 "أكتوي 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا  - ٣٠٩٩
هنى رسول اهللا : " بن نصر ، أنا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن أيب سفيان ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال  سعدان

صلى اهللا عليه وسلم عن الرقى ، وكان عند آل عمرو بن حزم رقية يرقون هبا من العقرب ، فأتوا النيب صلى اهللا 
فاعرضها : " عندنا رقية نرقي هبا من العقرب قال يا رسول اهللا إنك هنيت عن الرقى وكانت : عليه وسلم فقالوا 

 "ما أرى بأسا ، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه : " علي فعرضها عليه ، فقال 
ال بأس بالرقى ما مل يكن فيه : " وروينا ، عن عوف بن مالك ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ٣١٠٠
 "شرك 
بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس بن يعقوب ، أنا حبر بن نصر ، أنا عبد اهللا بن وهب ، أخربنا أبو زكريا  - ٣١٠١

يا : أخربين عمرو بن احلارث ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، أن أبا خزامة ، حدثه أن أباه حدثه ، أنه قال 
ن قدر اهللا من شيء ؟ فقال رسول رسول اهللا أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقي هبا وتقاة نتقيها ، هل يرد ذلك م

إن الرقى " والذي روي عن ابن مسعود ، مرفوعا : قال الشيخ " إنه من قدر اهللا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإمنا أرادوا ، واهللا أعلم ، ما كان من الرقى والتمائم بغري لسان العربية مما ال يدرى ما هو " والتمائم والتولة شرك 

 قاله أبو عبيد. فهو الذي حيبب املرأة إىل زوجها ، وهو من السحر وذلك ال جيوز : كسر التاء وأما التولة ب
والنشرة ضرب من " هو من عمل الشيطان : " وروي ، عن جابر ، مرفوعا أنه سئل عن النشرة ، فقال  - ٣١٠٢

بغري كتاب اهللا وذكره ، فإذا  الرقية والعالج يعاجل به من كان يظن به مس من اجلن ، وكل ذلك إذا كانت الرقية
 واهللا أعلم" كانت مبا جيوز فال بأس هبا على وجه التربك بذكر اهللا 

العني حق ، ولو كان شيء سابق القدر : " وروينا ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣١٠٣
أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا علي بن عبد  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ،" لسبقته العني ، وإذا استغسلتم فاغسلوا 

 العزيز ، أنا مسلم بن إبراهيم ، أنا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، فذكره
وروي يف تفسري " كان يؤمر العائن فيتوضأ مث يغتسل منه املعني : " وروينا ، عن عائشة ، أهنا قالت  - ٣١٠٤

 ذكرناه يف كتاب السنن االستغسال يف قصة سهل بن حنيف قد
 باب السمن أو الزيت متوت فيه فأرة

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن حممد بن زياد البصري ، أنا احلسن بن  - ٣١٠٥



لنيب صلى حممد الزعفراين ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، أن ا
ورواه معمر ، عن " ألقوها وما حوهلا وكلوه : " اهللا عليه وسلمسئل عن فأرة وقعت يف مسن فماتت فيه ؟ فقال 

فإن كان جامدا فألقوها وما حوهلا : " الزهري تارة هكذا ، وتارة عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة وزاد فيه 
وإن كان ذائبا : " وقال عبد الواحد ، عن معمر . اق ، عن معمر هكذا قال عبد الرز" وإن كان مائعا فال تقربوه 

 .وكأن هذا أصح " أو مائعا مل يؤكل 
فقد أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو احلسن علي بن حممد املصري ، أنا بكر بن سهل ، أنا شعيب  - ٣١٠٦

سئل : مل بن عبد اهللا ، عن ابن عمر قال بن حيىي ، أنا حيىي بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سا
" اطرحوها وما حوهلا إن كان جامدا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الفأرة تقع يف السمن أو الودك ؟ فقال 

وكذلك رواه عبد اجلبار بن عمر ، عن ابن " فانتفعوا به وال تأكلوه : " يا رسول اهللا ، إن كان مائعا ؟ قال : فقالوا 
 ب الزهريشها

استصبحوا به وادهنوا به : " وروينا عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعا يف فأرة وقعت يف زيت ؟ فقال  - ٣١٠٧
وروينا عن بركة أيب الوليد ، عن ابن عباس ، عن النيب  - ٣١٠٨وروي عن أيب سعيد اخلدري ، مبعناه" أدمكم 

 "شيء حرم عليهم مثنه إن اهللا إذا حرم على قوم أكل : " صلى اهللا عليه وسلم 
أرأيت شحوم امليتة فإنه يطلى هبا : وأما حديث جابر ، وغريه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قيل له  - ٣١٠٩

فيحتمل أنه جعل امليتة أغلظ من حال ما " ال ، هو حرام : " السفن ، ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس ، فقال 
 واهللا أعلم" ة فيها جنس من الطاهرات بوقوع جناس

من قتل نفسه بسم : " وروينا يف حديث أكل السم حديث أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣١١٠
وال جيوز أكل الترياق املعمول بلحوم احليات يف غري : قال الشافعي رمحه اهللا " فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم 

 الشيخقال . حال الضرورة حيث جتوز امليتة 
ما أبايل ما أتيت إن أنا : " وروينا ، عن عبد اهللا بن عمرو ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  - ٣١١١

 "شربت ترياقا ، أو تعلقت متيمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي 
رمت إليهوقال إمنا باب ما حيل أكله من امليتة بالضرورة قال اهللا عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطر

 حرم عليكم امليتة إىل قوله فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن اهللا غفور رحيم
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، ببغداد ، أنا أبو عمرو بن السماك ، أنا حممد بن الفرج األزرق ،  - ٣١١٢

بغل أو قال ناقة عند رجل فأتى النيب صلى  مات: أنا مسدد ، أنا أبو عوانة ، عن مساك ، عن جابر بن مسرة ، قال 
" أما لك ما يغنيك عنها ؟ : " اهللا عليه وسلم ليستفتيه فزعم جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لصاحبها 

 ورواه محاد بن سلمة ، عن مساك أمت من ذلك" اذهب ، كلها : قال . ال : قال 
يا رسول اهللا إنا بأرض تصيبنا هبا : واقد الليثي ، أهنم قالوا  وروينا عن حسان بن عطية ، عن أيب - ٣١١٣

 - ٣١١٤"إذا مل تصطبحوا أو تغتبقوا أو حتتفئوا هبا بقال فشأنكم هبا : " املخمصة ، فما حيل لنا من امليتة ؟ فقال 
قا فاجتنب ما إذا أرويت أهلك من اللنب غبو: " ويف كتاب مسرة بن جندب ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 جيزئ من االضطرار والضرورة صبوح أو غبوق: ويف رواية أخرى أنه كتب لبنيه " هناك اهللا عنه من امليتة 
 باب حترمي أكل مال الغري بغري إذنه يف غري حال الضرورة

القعنيب ، فيما أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو النضر الفقيه ، أنا عثمان بن سعيد الدارمي ، أنا  - ٣١١٥



ال حيلنب أحد ماشية أحد إال : " قرأ على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
بإذنه ، أحيب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ فإمنا ختزن هلم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فال 

 "حيلنب أحد ماشية أحد إال بإذنه 
وأما احلديث الذي أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، أنا احلارث بن أيب أسامة  - ٣١١٦

: " ، أنا يزيد بن هارون ، أنا اجلريري ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد اخلدري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
، ثالثا ، فإن أجابه وإال فليحلب وليشرب وال حيملن ، وإذا أتى يا راعي اإلبل : إذا أتى أحدكم على راع فليناد 

وروي عن احلسن ، عن مسرة بن " على حائط فليناد ثالثا يا صاحب احلائط ، فإن أجابه وإال فليأكل وال حيملن
 جندب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم معناه

وإن أكل بفيه ومل " يب صلى اهللا عليه وسلم ويف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن الن - ٣١١٧
 "يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء 

وروي يف حديث ذهيل بن عوف ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بقريب من معىن  - ٣١١٨
 "حتمل كل وال حتمل واشرب وال " فقلنا أفرأيت إن احتجنا إىل الطعام والشراب ؟ فقال : حديث ابن عمر قال 

فكل " من مر منكم حبائط فليأكل يف بطنه وال يتخذ خبنة : " وروي ، عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٣١١٩
 وهو ما فسر يف حديث آخر: قال أبو عبيدة .ذلك عندنا حممول على حال الضرورة 

: قال أبو عبيد : يز ، قال أخربنا أبو عبد الرمحن السلمي ، أنا أبو احلسن الكارزي ، نا علي بن عبد العز - ٣١٢٠
ومما يبني ذلك يف حديث عمر يف األنصار الذي مروا حبي من العرب ، فسألوهم القرى فأبوا فسألوهم الشراء فأبوا 

ابن السبيل أحق باملاء من : " ، فضبطوهم فأصابوا منهم ، فأتوا عمر فذكروا ذلك له فهم عمر باألعراب وقال 
 "التأين عليه 
حدثناه حجاج ، عن شعبة ، عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى : و عبيد قال أب - ٣١٢١

حدثنا : وبإسناده عن أيب عبيد قال . فهذا مفسر إمنا هو ملن مل يقدر على قرى وشرى : ، عن عمر ، قال أبو عبيد 
ال حيل ألحد صرار ناقة إال بإذن أهلها فإن : " مسعت أبا سعيد اخلدري يقول : شريك ، عن عبد اهللا بن عاصم قال 

وال اضطر رجل فخاف املوت مث مر بطعام : نعم قال الشافعي : أرفعه ؟ قال : فقيل لشريك " خامت أهلها عليها 
قد مضى حديث ابن عمر يف حترمي مال : قال الشيخ . لرجل مل أر بأسا أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له مثنه 

 الغري
إن اهللا حرم عليكم دماءكم وأموالكم : " ويف خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع  - ٣١٢٢

واألشبه أن تكون هذه اخلطبة بعدما " وأعراضكم إال حبقها كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا 
مث يغرم قيمته كما قال الشافعي . رة مضى من األخبار وبعدما ورد من األخبار يف النزول بالقوم فال حيل إال بالضرو

 ، وباهللا التوفيق
والذي روي يف حديث عباد بن شرحبيل يف قدومه املدينة وقد أصابه جوع شديد فدخل حائطا وأخذ  - ٣١٢٣

: " سنبال فأكل منه ، وجعل يف ثوبه ، فضربه صاحب احلائط وأخذ ما يف ثوبه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "وأمر له بنصف وسق من شعري " إذ كان جاهال ، وال أطعمته إذ كان ساغبا  ما علمته
ال ترم وكل مما يقع : " وحديث رافع بن عمرو يف رميه خنال لألنصار ، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣١٢٤

اد من الدالئل وما روي يف معىن كل ذلك يف جواز األكل عند احلاجة مث وجوب البذل مستف" أشبعك اهللا ورواك 



 اليت دلت على حترمي مال الغري بغري طيب نفسه ، واهللا أعلم
 باب ما حيل من األدوية النجسة عند الضرورة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسن علي بن حممد بن سختويه ، أنا حممد بن أيوب ، أنا أبو سلمة  - ٣١٢٥
إنا قد اجتوينا : ا من عرينة أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا ، أنا مهام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رهط

فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلحقوا براعي اإلبل " املدينة ، وعظمت بطوننا وارهتست أعضاؤنا ، 
طوهنم وأبداهنم مث قتلوا فيشربوا من ألباهنا وأبواهلا ، فلحقوا براعي اإلبل فشربوا من أبواهلا وألباهنا ، حىت صلحت ب

الراعي ، وساقوا اإلبل ، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فبعث يف طلبهم ، فجيء هبم ، فقطع أيديهم 
 فحدثين حممد بن سريين أن ذلك قبل أن تنزل احلدود: قال قتادة " وأرجلهم ومسر أعينهم

س حممد بن يعقوب ، أنا إبراهيم بن مرزوق ، أنا وهب بن أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العبا - ٣١٢٦
أن طارق بن سويد ، رجال من جعفي ، : جرير ، أنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، 

: إهنا دواء فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اخلمر فنهى عن صناعتها ، فقال " 
إن : " ويف معىن هذا ما روي عن أم سلمة مرفوعا وعن عبد اهللا بن مسعود موقوفا " إهنا ليست بدواء ولكنها داء " 

 وكالمها ورد يف املسكر وعلى مثل ذلك حنمل ما روي" اهللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم 
ويف األخرى هنى " . وا وال تداووا حبرام تداو" عن أيب الدرداء ، وأيب هريرة مرفوعا قال رواية أحدمها  - ٣١٢٧

 مجعا بني هذه الروايات ورواية أنس فيقصة العرنيينباب يف اجلنب" عن الدواء اخلبيث 
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا حيىي بن موسى البلخي ، أنا  - ٣١٢٨

أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم جببنة : " عن الشعيب ، عن ابن عمر ، قال  إبراهيم بن عيينة ، عن عمرو بن منصور ،
 "يف تبوك فدعا بسكني فسمى وقطع 

إن فيه ميتة : سم وكل ، فقيل : سئل ابن عمر عن اجلنب ، فقال : " وروينا عن جبلة بن سحيم ، قال  - ٣١٢٩
 "إن علمت أن فيه ميتة فال تأكله : فقال 

" كل ما صنع املسلمون وأهل الكتاب : " رقي ، أنه سأل ابن عمر ، عن اجلنب ، فقال وعن علي البا - ٣١٣٠
 وكذلك قاله عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما وغريمها

ما حرم على بين إسرائيل ، مث أحل لنا وما حرمه املشركون على أنفسهم وليس حبرام قال اهللا عز وجل كل الطعام 
ين إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه إىل قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر كان حال لب

احلوايا ما حوى : والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم قال الشافعي 
ل الكتاب ، فكان ذلك عند أهاللتفسري أحل اهللا عز وجل طعام أه: الطعام والشراب يف البطن قال الشافعي 

ذبائحهم مل يستثن منها شيئا ، فال جيوز أن حترم منها ذبيحة كتايب ، ويف الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم 
 على أهل الكتاب قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم

ين الفضل بن احلباب ، أنا أبو الوليد أخربنا أبو سعد أمحد بن حممد املاليين ، أنا أبو أمحد بن عدي ، أخرب - ٣١٣١
فالتزمته ، : ديل جراب من شحم يوم خيرب قال : " ، أنا شعبة ، عن محيد بن هالل ، عن عبد اهللا بن مغفل ، قال 

 "هذا يل ال أعطي أحدا منه شيئا ، فالتفت فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم يبتسم فاستحييت منه : فقلت 
أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا : اهللا احلافظ ، وأبو طاهر الفقيه يف آخرين قالوا  أخربنا أبو عبد - ٣١٣٢

أنا الليث ، عن ابن اهلاد ، عن ابن شهاب ، عن ابن : حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا أيب وشعيب ، قاال 



رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : املسيب ، عن أيب هريرة ، قال 
 "قصبه يف النار ، كان أول من سيب السوائب 

اليت مينع درها للطواغيت ، فال : اليت تسيب فال حيمل عليها شيء والبحرية : السائبة : " قال سعيد  - ٣١٣٣
أنثى ، فكانوا يسيبوهنا للطواغيت الناقة البكر تبكر يف أول نتاج اإلبل بأنثى ، مث تثىن بعد ب: حيلبها أحد ، والوصيلة 

فحل اإلبل يضرب العشر من اإلبل ، فإذا قضى ضرابه : ، يدعوهنا الوصيلة إن وصلت إحدامها باألخرى ، واحلام 
حرم املشركون على : قال الشافعي " جدعوه للطواغيت ، فأعفوه من احلمل فلم حيملوا عليه شيئا ، فسموه احلام

، أبان اهللا أهنا ليست حراما بتحرميهم وتال اآليات الواردة يف ذلك واحتج الشافعي يف أنفسهم من أمواهلم أشياء 
إباحة طعام أهل الكتاب بقول اهللا عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم واحتج فيما يعنون على صنعته من 

 طعامهم بأن يهودية أهدت له شاة حمنوذة مستها يف ذراعها فأكل منها
نا أبو علي الروذباري ، أنا حممد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا عثمان بن أيب شيبة ، أنا عبد األعلى وأخرب - ٣١٣٤

كنا نغزوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " ، وإمساعيل ، عن برد بن سنان ، عن عطاء ، عن جابر ، قال 
 "ليهم أو قال علينا فنصيب من آنية املشركني وأسقيتهم فنستمتع هبا ، وال يعيب ذلك ع

إن وجدمت غري آنيتهم فال : " والذي روينا ، عن أيب ثعلبة اخلشين ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣١٣٥
حممول عند أكثر أهل الفقه على االحتياط أو على آنيتهم اليت " تأكلوا فيها ، فإن مل جتدوا فاغسلوها ، مث كلوا فيها 

فقد روي عن أيب ثعلبة أنه قال يف السؤال ، وإنا يف أرض أهل . شربوا فيها اخلمر  طبخوا فيها حلم اخلنزير ، أو
الكتاب وهم يأكلون يف آنيتهم اخلنزير ويشربون فيها اخلمر ، فيحتمل أن يكون األمر بالغسل وقع ألجل ذلك ، 

 واهللا أعلم
بشر بن موسى ، أنا احلميدي ، عن  أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا - ٣١٣٦

إن اهللا عز وجل أحل حالال وحرم حراما ، : " سفيان ، أنا سليمان ، عن أيب عثمان ، عن سلمان ، أراه رفعه قال 
ورواه سيف بن هارون ، وكان سفيان " فما أحل فهو حالل ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو

سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن السمن واجلنب : ي ، بإسناده قال الثوري يعظمه ، عن سليمان التيم
 وروي أيضا عن أيب الدرداء وغريه مرفوعا. والفراء فذكره 

 باب السبق والرمي قال اهللا تعاىل وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم
صقر البغدادي ، أنا أبو بكر الشافعي ، حدثين حممد بن خالد اآلجري ، أنا أخربنا طلحة بن علي بن ال - ٣١٣٧

هارون بن معروف ، أنا ابن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، عن أيب علي مثامة بن شفي ، أنه مسع عقبة بن عامر 
أال إن : " عتم من قوة وأعدوا هلم ما استط: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب يقول : ، يقول 

 "القوة الرمي ، أال إن القوة الرمي ، أال إن القوة الرمي 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا  - ٣١٣٨

مسعت رسول : عامر اجلهين ، قال  ابن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، عن أيب علي اهلمداين ، أنه مسع عقبة بن
 "ستفتح لكم أرضون ويكفيكم اهللا املؤنة ، فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا العباس بن الوليد بن مزيد البريويت ،  - ٣١٣٩
كنترجال : يب ، أنا عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ، أنا أبو سالم األسود ، عن خالد بن زيد ، قال أنا حممد بن شع

يا خالد ، : يا خالد ، اخرج بنا نرمي ، فأبطأت عليه ، فقال : راميا أرامي عقبة بن عامر ، فمر يب ذات يوم ، فقال 



ل لك كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، تعال أحدثك ما حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أو أقو
صانعه الذي : إن اهللا عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثالثة نفر اجلنة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

احتسب يف صنعته اخلري ، ومنبله ، والرامي ، ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا ، وليس من اللهو 
تأديب الرجل فرسه ، ومالعبته زوجته ، ورميه بنبله عن قوسه ، ومن علم الرمي مث تركه فهي نعمة : ثة إال ثال
ليس من اللهو املباح املندوب إليه إال ثالثة ، واهللا : يعين " ليس من اللهو إال ثالثة : وقوله : قال الشيخ " كفرها 
 أعلم

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ختالفه بني الغرضني ، وقوله وروى ابن مشاسة ، عن عقبة بن عامر ، يف ا - ٣١٤٠
 "من علم الرمي ، مث تركه فليس منا ، أو قد عصى : " عليه وسلم يقول 

وأخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم  - ٣١٤١
سعيد ، أن سعيدا املقربي ، حدثه عن أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ، أنا ابن وهب ، أنا طلحة بن أيب 

من احتبس فرسا يف سبيل اهللا إميانا باهللا وتصديقا بوعد اهللا كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات يف : " وسلم قال 
وأخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا  - ٣١٤٢"إميانا باهللا : " ورواه ابن املبارك ، عن طلحة وقال " ميزانه يوم القيامة 

عبد اهللا بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا ابن أيب ذئب ، أنا نافع بن أيب نافع ، عن أيب هريرة ، 
ورواه أيضا عباد بن أيب " ال سبق إال يف خف ، أو حافر ، أو نصل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

 بيه ، عن أيب هريرة ، مرفوعاصاحل ، عن أ
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا  - ٣١٤٣

" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ابن وهب ، أخربين مالك بن أنس ، وغريه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، 
أضمرت ، وكان أمدها ثنية الوداع ، وسابق بني اخليل اليت مل تضمر من الثنية إىل مسجد سابق بني اخليل اليت قد 

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو . وأن عبد اهللا بن عمر كان ممن سابق هبا " بين زريق 
 داود ، أنا مسدد

قوب ، أنا حيىي بن حممد بن حيىي ، أنا مسدد ، أنا حصني بن وأخربنا أبو عبد اهللا ، أنا أبو عبد اهللا بن يع - ٣١٤٤
قال رسول اهللا صلى اهللا : منري ، أنا سفيان بن حسني ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة ، قال 

أن  منأدخل فرسا بني فرسني وال يأمن أن تسبق فليس بقمار ، ومن أدخل فرسا بني فرسني وقد أمن: " عليه وسلم 
 تابعه سعيد بن بشري ، عن الزهري رمحه اللهكتاب األميان والنذور" يسبق فهو قمار 

من حلف باهللا أو باسم من أمساء اهللا فحنث فعليه الكفارة ، : باب احللف باهللا دون غريه قال الشافعي رضي اهللا عنه 
 ومن حلف بشيء غري اهللا فحنث فال كفارة عليه

د اهللا بن حيىي بن عبد اجلبار السكري ، ببغداد ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا أخربنا أبو حممد عب - ٣١٤٥
: أمحد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال 

قال عمر " ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم إن اهللا : " فقال . وأيب : مسعين النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا أحلف ، أقول 
 فما حلفت هبا ذاكرا وال آثرا: 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل البزار ، أنا حيىي بن الربيع املكي ، أنا سفيان بن عيينة ،  - ٣١٤٦
لم عمر وهو يف بعض أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: عن إمساعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 

إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو : " وأيب وأيب ، فقال : أسفاره وهو يقول 



 "ليصمت 
ال حتلفوا بآبائكم وال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن عبد الرمحن بن مسرة ، قال  - ٣١٤٧

 "بالطواغيت 
ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال باألنداد ، : " أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال وعن  - ٣١٤٨

 "وال حتلفوا إال باهللا ، وال حتلفوا إال وأنتم صادقون 
وعزيت وكربيائي وعظميت ، : " وروينا عن أنس بن مالك ، يف حديث الشفاعة قول اهللا عز وجل  - ٣١٤٩

وروينا يف حديث اإلفك حلف سعد بن عبادة وأسيد بن حضري بني يدي " ال إله إال اهللا :  ألخرجن منها من قال
لعمر اهللا وروينا عن احلسن ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال وعن عبد : النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوهلما 

 اهللا بن مسعود ، موقوفا ما دل على أن اليمني بالقرآن يكون ميينا تكفر
وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا احلسن بن علي بن عفان ، أنا زيد بن  - ٣١٥٠

من " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلباب ، أنا حسني بن واقد ، حدثين عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه ، قال 
 - ٣١٥١"جع إىل اإلسالم ساملا وإن كان كاذبا فهو كما قال حلف أنه بريء من اإلسالم ، فإن كان صادقا مل ير

ليس على املؤمن نذر فيما ال ميلك : " وروينا عن ثابت بن الضحاك األنصاري ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
كما  ، ولعن املؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، ومن حلف مبلة غري اإلسالم كان كاذبا فهو

أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا هشام ، عن حيىي بن " قال 
والذي روى سليمان بن أيب داود : حدثين ثابت بن الضحاك ، فذكره قال الشيخ : أيب كثري ، عن أيب قالبة قال 

هو يهودي أو نصراين أو بريء : ن أبيه ، مرفوعا يف الرجل يقول احلراين ، عن الزهري ، عن خارجة بن زيد ، ع
ال أصل له من حديث الزهري وال غريه تفرد به " كفارة ميني : " من اإلسالم يف اليمني حيلف عليه فيحنث قال 

 سليمان احلراين وهو منكر احلديث ضعفه األئمة وتركوه
وخالفه " احللف حنث أو ندم : " ابن عمر ، مرفوعا وروى بشار بن كدام ، عن حممد بن زيد ، عن  - ٣١٥٢

 "اليمني مأمثة أو مندمة : " قال عمر : عاصم بن حممد بن زيد فرواه عن أبيه قال 
 باب من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها قال اهللا عز وجل وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم

ليمينك أن ال تصنع اخلري ، ولكن كفر عن ميينك واصنع ال جتعلين عرضة : " يقول : قال ابن عباس  - ٣١٥٣
 وروينا معناه عن احلسن ، وقتادة"اخلري 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ، أنا حممد بن العباس املؤدب ، أنا عفان ،  - ٣١٥٤
كان بيننا وبني األشعريني : ن زهدم اجلرمي ، قال أنا وهيب ، أنا أيوب ، عن أيب قالبة ، عن القاسم التميمي ، ع

وكنا عند أيب موسى فقرب إلينا طعاما فيه حلم دجاج ، ويف القوم رجل آخر شبيه باملوايل من بين تيم اهللا : إخاء قال 
أيت إين ر: " إين رأيته يأكل نتنا ، فحلفت أال أطعمه أبدا ، فقال : ادن فكل ، معي ، فقال : ، فقال أبو موسى 

أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفر من األشعريني : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل منه ، مث حدث 
واهللا ال أمحلكم : " يا رسول اهللا امحلنا ، وهو غضبان فقال : يستحمله ، فأتاه وهو يقسم إبال من الصدقة ، فقلت 

ذود غر الذرى وأعطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس ذود غر  ، مث أيت بفرائض" وال أجد ما أمحلكم عليه 
إين لست أنا محلتكم ولكن اهللا محلكم ، واهللا ال : " فقال . يا رسول اهللا ، كنت حلفت أال حتملنا : الذرى ، فقلنا 

وراق ، عن زهدم ورواه مطر ال" أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال أتيت الذي هو خري وحتللت عن مييين 



" ولكن من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه : وقال يف آخر احلديث 
 ويف ذلك دليل على أن املراد بالرواية األوىل حيللها بالكفارة

ف ، أنا عبد الرزاق ، أنا أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، أنا أمحد بن يوس - ٣١٥٥
واهللا ألن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : معمر ، عن مهام بن منبه ، قال 

 "يلج أحدكم بيمينه يف أهله آمث له عند اهللا من أن يعطى كفارته اليت افترض اهللا عليه 
: " وأيب هريرة ، وعدي بن حامت ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروينا ، عن عبد الرمحن بن مسرة ،  - ٣١٥٦

فليكفر عن ميينه ، وليأت الذي ، " ويف رواية أخرى عن كل واحد ، منهم " فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه 
إال ما " نه وليكفر عن ميي: " األحاديث كلها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال أبو داود السجستاين " هو خري 

 "ال يعبأ به 
" فائت الذي هو خري فهو كفارته " وهذا ألن حيىي بن عبيد اهللا ، روى عن أبيه ، عن أيب هريرة مرفوعا  - ٣١٥٧

وحيىي بن عبيد اهللا أحاديثه مناكري ، وأبوه ال يعرف ، قاله أمحد بن حنبل وروي معناه يف حديث عمرو بن شعيب ، 
 رفع اإلمث عنه: ضم ما يؤكده ، وحيتمل أن يكون املراد به عن أبيه ، عن جده ، ومل ين

ال ميني له يؤمر باملقام : يعين ، واهللا أعلم " ومن حلف على معصية اهللا فال ميني " وكذلك ما روي عنه ،  - ٣١٥٨
 واهللا أعلم" عليها والرب فيها ، مث الكفارة عند احلنث 

 باب اليمني الغموس
 احلافظ ، أنا أبو العباس احملبويب ، أنا سعيد بن مسعود ، أنا عبيد اهللا بن موسى ، أنا أخربنا أبو عبد اهللا - ٣١٥٩

شيبان ، وأخربنا أبو عبد اهللا ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا جعفر بن حممد بن شاكر ، أنا حممد بن سابق ، 
ء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جا: أنا شيبان ، عن فراس ، عن عامر ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

مث : " مث ماذا ؟ قال : قال " عقوق الوالدين : " مث ماذا ؟ قال : مث قال " اإلشراك باهللا : " ما الكبائر ؟ قال : فقال 
 لفظ حديثه عن األصم" الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب : " قال " اليمني الغموس 

مل يثبت إسناده " اليمني الفاجرةتدع الديار بالقع : " لذي روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وا - ٣١٦٠
 موصوال ، وقد روي مرسال

وإهنم : أن يعمد احلنث ، ويكفر ، وقال اهللا عز وجل يف الظهار : " وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣١٦١
 "كفارة ليقولون منكرا من القول وزورا مث جعل فيه ال

وروي عن عطاء بن السائب ، عن أيب حيىي ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  - ٣١٦٢
قد فعلت ، ولكن : " استحالفه املطلوب ، فحلف باهللا الذي ال إله إال هو ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ف فيه على عطاء بن السائب ، وليس بالقوي وروي من فهذا اإلسناد خمتل" غفر لك بإخالص قول ال إله إال اهللا 
 وجه آخر عن ثابت ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وتارة عن ابن عمر وروي عن احلسن ، مرسال

 باب االستثناء يف اليمني
احلريب ، أنا أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا أبو سهل بن زياد القطان ، أنا إسحاق بن احلسن  - ٣١٦٣

عفان ، أنا وهيب بن خالد ، وعبدالوارث ، ومحاد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النيب صلى 
إن شاء اهللا ، فال حنث ، فهو باخليار إن شاء فليمض وإن شاء : من حلف على ميني فقال : " اهللا عليه وسلم قال 

فعه فترك رفعه ، ووقفه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وغريمها عن رفعه أيوب السختياين مث شك يف ر" فليترك 



 نافع
وقد أخربنا أبو حممد احلسن بن علي املؤمل ، أنا أبو عثمان البصري ، أنا حممد بن إمساعيل أبو بكر ، أنا  - ٣١٦٤

ي ، عن داود بن عبد امللك بن شعيب بن الليث ، حدثين أيب ، عن جدي ، حدثين اهلقل بن زياد ، عن األوزاع
عطاء ، رجل من أهل املدينة حدثين موسى بن عقبة ، أنا نافع ، عن عبد اهللا بن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إن شاء اهللا ، مث حنث فيما حلف فيه ، فإن كفارة ميينه : من حلف على ميني فقال يف أثر ميينه : " وسلم كان يقول 
 بن عطاء عن موسى بن عقبةهكذا رواه داود " إن شاء اهللا 
إذا : " ورواه داود بن عبد الرمحن العطار وغريه ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال  - ٣١٦٥

أخربنا أبو " إن شاء اهللا مث وصاللكالم باالستثناء ، مث فعل الذي حلف عليه مل حينث : حلف الرجل فاستثىن فقال 
 طاهر ببغداد ، أنا أمحد بن عثمان اآلدمي ، أنا موسى بن إسحاق األنصاري ، أنا عمر عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب

 بن أيب الرطيل ، أنا داود بن عبد الرمحن العطار ، فذكره موقوفا وهو الصحيح
كل استثناء موصول فال حنث على صاحبه ، وإن كان غري : " وروي عن سامل ، عن ابن عمر ، أنه قال  - ٣١٦٦

واهللا : " وحديث عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : قال الشيخ " و حانث موصول فه
فإنه خمتلف يف وصله ، مث إنه مل يقصد رد " إن شاء اهللا : ألغزون قريشا ، ألغزون قريشا ، مث سكت ساعة ، مث قال 

 قولن لشيء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللاوال ت: االستثناء إىل اليمني وإمنا قال ذلك لقول اهللا عز وجل 
 باب لغو اليمني

أخربنا زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنيب ، فيما قرأ على  - ٣١٦٧
سليمان ، أنا الشافعي  وأنا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن، مالك 

: " ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم املؤمنني ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت 
هذا هو الصحيح موقوفاوكذلك رواه عطاء ، عن عائشة رضي اهللا " ال واهللا ، بلى واهللا " لغو اليمني قول اإلنسان 
إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن عائشة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، خالفه مجاعة عنها موقوفا ، وقد رواه 

 فرووه عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها موقوفا
وأصل ذلك أن النيب صلى اهللا : باب الكفارة باملال قبل احلنث قال الشافعي رضي اهللا عنه بعد ذكر املذهب منه 

عام قبل أن يدخل ، وأن املسلمني قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر عليه وسلم تسلف من العباس صدقة 
 ، فجعلنا احلقوق اليت يف األموال قياسا على هذا

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ،  - ٣١٦٨
أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رهط من : ردة ، عن أيب موسى ، قال أنا محاد بن زيد ، عن غيالن ، عن أيب ب

مث لبثنا ما شاء اهللا أن نلبث ، مث : قال " واهللا ال أمحلكم ، وما عندي ما أمحلكم عليه : األشعريني أستحمله ، فقال 
 ال يبارك لنا ، أتينا النيب واهللا: أيت بثالث ذود غر الذرى فحملنا عليها ، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا لبعض 

صلى اهللا عليه وسلم نستحمله فحلف أن ال حيملنا ، مث محلنا فارجعوا بنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فنذكره ، 
ما أنا محلتكم بل اهللا محلكم ، وإين واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال : " فأتيناه فقال 
 وروينا عن أيب الدرداء يف قصة أيب موسى هذا اللفظ" ميينيوأتيت الذي هو خري كفرت عن 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ ، أنا حيىي بن حممد بن حيىي ، أنا  - ٣١٦٩

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  :شيبان بن فروخ ، أنا جرير بن حازم ، أنا احلسن ، عن عبد الرمحن بن مسرة ، قال 



يا عبد الرمحن ، ال تسأل اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها من غري مسألة : " وسلم 
وكذلك قاله " أعنت عليها ، وإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك ، وائت الذي هو خري 

لد ، ويزيد بن إبراهيم ، عن احلسن ، يف تقدمي ذكر الكفارة ، وكذلك قاله سليمان هشام بن حسان ، وقرة بن خا
 التيمي عنه وكذلك قاله محاد بن سلمة ، عن يونس ، ومحيد ، وثابت ، وحبيب ، عن احلسن

 فرأيت غريها: " ورواه قتادة ، عن احلسن ، عن عبد الرمحن ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال فيه  - ٣١٧٠
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، " خريا منها فكفر عن ميينك مث ائت الذي هو خري 

 أنا حيىي بن خلف ، أنا عبد األعلى ، أنا سعيد ، عن قتادة فذكره
نا حممد بن عبد اهللا بن أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أ: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ٣١٧١

عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين مالك بن أنس ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن 
من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليكفر عن ميينه وليفعل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

ان بن بالل ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، وكذلك رواه سليم - ٣١٧٢"الذي هو خري 
وروينا عن عدي بن حامت ، عن النيب صلى اهللا عليه " فليكفر عن ميينه ، وليفعل الذي ، هو خري منه : " وقال 

 وسلم مثله
عفان ، أنا ابن منري  وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا احلسن بن علي بن - ٣١٧٣

أنه كان رمبا كفر ميينه قبل أن حينث ، ورمبا كفر بعد ما حينث " ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، 
" 

باب اخليار يف كفارة اليمني قال اهللا عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
جيزئ يف كفارة :  جيد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم قال الشافعي كسوهتم أو حترير رقبة ، فمن مل

اليمني مد مبد النيب صلى اهللا عليه وسلم من حنطة ، يعين أو غريه من قوت بلده ، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يقدر مخسة عشر صاعا ، وذلك وسلم أتى بعرق متر فدفعه إىل رجل فأمره أن يطعمه ستني مسكينا ، والعرق فيما 

وقد مضى هذا يف حديث اجملامع يف شهر رمضان ، ويف حديث املظاهر : ستون مدا فلكل مسكني مد قال الشيخ 
وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوةمن عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة أو : قال الشافعي 

ليمني مل جيزه إال رقبة مؤمنة وجيزئ ولد الزنا وكل ذي نقص بعيب ال يضر وإذا أعتق يف كفارة ا: قال . غري ذلك 
 بالعمل إضرارا بينا

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو نعيم ، أنا  - ٣١٧٤
جيزئ طعام املساكني يف كفارة اليمني مد " : هشام ، عن حيىي ، عن أيب سلمة ، عن زيد بن ثابت ، أنه كان يقول 

 "من حنطة لكل مسكني 
وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس األصم ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن  - ٣١٧٥

مساكني لكل كان يكفر عن ميينه ، بإطعام عشرة " وهب ، أنا مالك بن أنس ، عن نافع ، أن عبد اهللا بن عمر ، 
 "إنسان منهم مد من حنطة ، وكان يعتق املرة إذا وكد اليمني 

 "لكل مسكني مد مد " وروينا عن عطاء ، وعكرمة ، عن ابن عباس ،  - ٣١٧٦
بني كل مسكني صاع من بر أو صاع من " وروينا مثله ، عن أيب هريرة ، وهذا أقل مما روي عن عمر ،  - ٣١٧٧

 واهللا أعلم" ليه فهو أوىل باجلواز متر ، واسم الطعام واقع ع



أنه أعطى يف كفارة اليمني عشرة مساكني عشرة أثواب ، لكل مسكني ثوب " وروي ، عن أيب موسى ،  - ٣١٧٨
) من األمراء ( لو أن قوما ، قاموا إىل أمري : " وروي ، عن عمران بن حصني ، أنه قال  - ٣١٧٩من معقد هجر

وروينا حنو ، قول الشافعي يف اإلطعام والكسوة ، عن " قد كساهم : قال الناس وكسا كل إنسان منهم قلنسوة ، ل
 عطاء

وروينا ، عن ابن عباس ، وابن عمر ، وأيب هريرة رضي اهللا عنهم يف جواز إعتاق ولد الزنا يف الكفارة  - ٣١٨٠
إذا عمل بعمل : " احلديث فقد روي يف " ولد الزنا من الثالثة : " والذي روي ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 واحملفوظ أنه من قول سفيان الثوري" أبويه 
لست ألبيك الذي تدعى به : إمنا مسي بذلك ألن أمه ، قالت له : " وروي ، عن احلسن ، أنه قال  - ٣١٨١

 "فسمي شر الثالثة 
الزنا فتأيت بالولد والذي روي يف كراهية عتقه ، فقد روي ، عن عائشة ، أن ذلك فيمن أمر جاريته ب - ٣١٨٢

 "ألن أمتع بسوط يف سبيل اهللا أحب إيل من أن آمر بالزنا ، مث أعتق الولد : " فتعتقه ، قالت 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا عبد اهللا بن صاحل ،  - ٣١٨٣

هو اخليار يف هؤالء : " ن ابن عباس ، يف آية كفارة اليمني قال عن معاوية بن صاحل ، عن علي بن أيب طلحة ، ع
 "الثالث األول ، فإن مل جيد شيئا من ذلك فصيام ثالثة أيام متتابعات 

 "أنه كان ال يرى بأسا أن يفرق بني الثالثة األيام يف كفارة اليمني " وروي ، عن احلسن البصري ،  - ٣١٨٤
من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن : مجيعا قال اهللا عز وجل  باب ميني املكره والناسي وحنثهما

: وكان املعىن الذي عقلنا أن قول املكره كما مل يقبل يف احلكم ، مل يقبل يف اليمني قال الشيخ : باإلميانقال الشافعي 
إن اهللا : "  صلى اهللا عليه وسلم قال وروينا عن عطاء بن أيب رباح ، عن عبيد بن عمري ، عن ابن عباس ، أن النيب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس هو األصم ، أنا " . جتاوز يل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
وقول عطاء أنه يطرح عنه : الربيع بن سليمان ، أنا بشر بن بكر ، عن األوزاعي ، عن عطاء ، فذكره قال الشافعي 

 طأ والنسياناخل
 باب من حلف ال يأكل خبزا بأدم فأكله مبا يعد أدما وإن مل يصطبغ به

أخربنا أبو حممد املؤملي ، أنا أبو عثمان بن عبد اهللا البصري ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا عمر بن  - ٣١٨٥
عن يوسف بن عبد اهللا بن  حفص ، أخربين أيب ، عن حممد بن أيب حيىي األسلمي ، عن يزيد بن أيب أمية األعور ،

هذه إدام : " أخذ كسرة من خبز شعري فوضع عليها مترة ، قال " رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : " سالم ، قال 
 باب من حلف ما له مال ، وله عرض أو عقار أو حيوان"فأكلها " هذه 

حممد بن يعقوب أنا العباس الدوري ،  أنا أبو العباس: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف آخرين قالوا  - ٣١٨٦
أنا روح بن عبادة ، أنا أبو نعامة العدوي ، عن مسلم بن بديل ، عن إياس بن : وحممد بن عبيد اهللا بن املنادي قاال 
عن النيب صلى اهللا : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويف رواية ابن املنادي : زهري ، عن سويد بن هبرية ، قال 

 "خري مال املرء مهرة مأمورة ، أو سكة مأبورة : " لم قال عليه وس
: املصطفة من النخل ، واملأبورة : الكثرية النتاج ، والسكة هي : املهرة املأمورة هي : " قال أبو عبيد  - ٣١٨٧

 "اليت قد لقحت 
 باب احللف عن التأويل فيما بينه وبني اهللا عز وجل



سن القاضي ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا احلسن بن مكرم ، أنا أخربنا أبو بكر أمحد بن احل - ٣١٨٨
أتيت : " عثمان بن عمر ، أنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد األعلى ، عن جدته ، عن أبيها سويد بن حنظلة قال 

، فتقدمت فحلفت  النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر ، فلقيه قوم هم له عدو ، فأىب القوم أن حيلفوا
يا رسول اهللا ، إن القوم أبوا أن حيلفوا وتقدمت فحلفت أنه : أنه أخي فلما أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت 

 "صدقت ، املسلم أخو املسلم : " أخي قال 
 باب اليمني على نية املستحلف يف احلكومات

ر الفقيه ، أناعثمان بن سعيد ، أنا مسدد ، أنا هشيم ، أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو النض - ٣١٨٩
: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنا عبد اهللا بن أيب صاحل ، أخو سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال 

 "ميينك على ما يصدقك به صاحبك 
يد بن هارون ، عن هشيم ، عن عباد بن وحدثنا عثمان الدارمي ، أنا أبو بكر بن أيب شيبة ، أنا يز: قال  - ٣١٩٠

إمنا اليمني على نية املستحلف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال 
" 

: باب من جعل شيئا من ماله صدقة أو يف سبيل اهللا أو يف رتاج الكعبة على معاين األميان قال الشافعي رمحه اهللا 
يذهب إليه عطاء أنه جيزيه من ذلك كفارة ميني ومن قال هذا القول قاله يف كل ما حنث فيه سوى عتق أو والذي 

فمن : طالق ، وهو مذهب عائشة ومذهب عدد من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، واهللا أعلم قال الشافعي 
أن من حلف بشيء من النسك ، صوم :  معىن قول عطاء. أحدمها معقول : حلف باملشي إىل بيت اهللا فيها قوالن 

عليه املشي : وقال غري عطاء : أو حج ، أو عمرة فكفارته كفارة ميني إذا حنث ، وساق الكالم يف بيانه ، مث قال 
أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو بن الفضل ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن  - ٣١٩١كما يكون عليه إذا نذره متربرا

ا إبراهيم بن عبد اهللا ، أنا يزيد بن هارون ، أنا حيىي بن سعيد ، عن منصور بن عبد الرمحن ، يعقوب الشيباين ، أن
كل ماله يف سبيل اهللا ، : أهنا مسعت عائشة ، وإنسان ، يسأهلا الذي يقول : رجل من بين عبد الدار ، عن أمه صفية 

ورواه الثوري ، عن منصور " ما يكفر اليمني يكفر : " أو كل ماله يف رتاج الكعبة ، ما يكفر ذلك ؟ قالت عائشة 
ورواه عطاء ، عن . يكفره ما يكفر اليمني : فحلفت إن كلمته فماهلا يف رتاج الكعبة ، فقالت عائشة : وزاد فيه 

 كفارة ميني: عائشة يف رجل جعل ماله يف املساكني صدقة قالت 
احلسن السراج ، أنا أبو شعيب احلراين ، أنا أمحد بن أخربنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو احلسن حممد بن  - ٣١٩٢

عبيد اهللا العنربي ، أنا يزيد بن زريع ، أنا حبيب املعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن املسيب ، أن أخوين 
إن عدت تسألين القسمة مل أكلمك أبدا ، : من األنصار كان بينهما مرياث ، فسأل أحدمها صاحبه القسمة ، فقال 

إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن ميينك ، وكلم أخاك فإين مسعت : كل مال يل يف رتاج الكعبة ، فقالعمر و
ال ميني عليك ، وال نذر يف معصية الرب ، وال يف قطيعة الرحم ، وال فيما : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 ، وحفصة ، وأم سلمةوروينا هذا املذهب عن ابن عمر ، وابن عباس " ال متلك 
ويف احلديث الثابت عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري عن عقبة بن عامر ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٣١٩٣

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس األصم أنا حممد بن " كفارة النذر كفارة اليمني : " وسلم أنه قال 
ابن وهب ، أخربين عمرو بن احلارث ، عن كعب بن علقمة ، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد احلسن بن سفيان ، . مشاسة املهري ، عن عقبة بن عامر اجلهين ، فذكره 



 ري ، عن عقبة بن عامرعن أيب اخل: أنا هارون بن سعيد األيلي ، أنا ابن وهب فذكره ، وأقام إسناده فقال 
إمنا : " وروينا يف حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٣١٩٤

 "النذر ما ابتغي به وجه اهللا 
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لصغري: كتاب  لسنن ا  ا
لبيهقي : املؤلف  علي ا احلسني بن  أمحد بن  بكر  بو   أ

 باب من نذر نذرا يف معصية اهللا وفيما ال يكون برا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو  - ٣١٩٥

لدارمي ، أنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك ، عن طلحة بن عبد امللك األيلي احلسن الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ا
: " ، عن القاسم بن حممد ، عن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "من نذر أن يطيع اهللا فليطعه ، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه 
لق بن علي ، أنا أبو بكر بن خنب ، أنا حممد بن إمساعيل الترمذي ، أنا أيوب بن سليمان أخربنا عبد اخلا - ٣١٩٦

بن بالل ، حدثين أبو بكر بن أيب أويس ، أنا سليمان بن بالل ، حدثين عبد الرمحن بن احلارث ، عن عمرو بن 
 صلى اهللا عليه وسلم حىت شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن امرأة أيب ذر ، جاءت على القصواء راحلة رسول اهللا

: " فقال . يا رسول اهللا ، نذرت لئن جناين اهللا عليها آلكلن من كبدها وسنامها : أناخت عند املسجد ، فقالت 
 "بئسما جزيتيها ، ليس هذا نذر إمنا النذر ما ابتغي به وجه اهللا 

وفيها من الزيادة أن رسول اهللا  وروي يف قصة نذرها تلك الناقة أبو املهلب ، عن عمران بن حصني ، - ٣١٩٧
 وقد مضى إسناده يف كتاب السري" ال نذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم: " صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ ، أنا السري بن خزمية ، أنا موسى بن  - ٣١٩٨
بينما النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب ، إذا : ب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال إمساعيل ، أنا وهي

هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم وال يقعد وال يستظل وال يتكلم : هو برجل قائم يف الشمس فسأل عنه ، فقالوا 
ورواه طاوس ، عن النيب صلى " ه مروه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صوم: " ويصوم وال يفطر ، فقال 

ومل يأمره بالكفارة وروينا ، عن أيب بكر الصديق ، يف أمره بالتكلم من حجت : اهللا عليه وسلم مرسال ويف آخره 
 مصمتة وعن عبد اهللا بن مسعود ، فيمن نذر صوما ال يكلم اليوم إنسيا حنو ذلك

ال نذر : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وأما حديث الزهري ، عن أيب سلمة ، عن عائشة ،  - ٣١٩٩
فإنه مل يثبت إسناده ، إمنا ذكره الزهري ، عن سليمان بن أرقم ، عن حيىي بن أيب " يف معصية كفارته كفارة ميني 

 كثري ، عن أيب سلمة ، وسليمان بن أرقممتروك
 احلنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن واحلديث عند غريه عن حيىي بن أيب كثري ، عن حممد بن الزبري - ٣٢٠٠

 "ال نذر يف غضب ، وكفارته كفارة ميني : " حصني ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف رواية األوزاعي عنه 
وكذلك رواه محاد بن زيد ، عن حممد بن الزبري ، ورواه عبد الوارث بن سعيد ، عن حممد بن الزبري ،  - ٣٢٠١

ال نذر يف معصية اهللا وكفارته كفارة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  عن أبيه ، أن رجال حدثه ،
أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا معاذ بن املثىن ، أنا عبد الرمحن بن املبارك ، أنا عبد " ميني 

أن أباه مل يستمعه من عمران ، ويشتبه أن  الوارث بن سعيد ، أنا حممد بن الزبري احلنظلي فذكره وفيه داللة على
يكون احلديث يف احللف ، أو يف النذر الذي خترجه خمرج اللجاج والغضب ، فيكون عليه إذا حنث كفارة ميني وقد 

حممد بن الزبري احلنظلي منكر احلديث : قيل ، عن حممد بن الزبري ، عن احلسن ، عن عمران وكان البخاري يقول 
رواية قتادة ، عن احلسن ، عن هياج بن عمران الربمجي ، أن غالما ألبيه : وأصح شيء فيه : لشيخ وفيه نظر قال ا



إين : " أبق ، فجعل هللا عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فلما قدر عليه بعثين إىل عمران بن حصني ، فسألته فقال 
قل ألبيك فليكفر : ينهى عن املثلة ، فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث يف خطبته على الصدقة ، و

أخربنا أبو بكر بن احلسن ، أنا أبو العباس . وبعثين إىل مسرة فقال مثل ذلك : قال " عن ميينه وليتجاوز عن غالمه 
 األصم ، أنا حممد بن إسحاق ، أنا عفان ، أنا مهام ، أنا قتادة ، فذكره

د اهللا بن األشج ، عن كريب ،عن ابن عباس ، أن رسول اهللا وأما احلديث الذي روي عن بكري بن عب - ٣٢٠٢
من نذر نذرا مل يسمه فكفارته كفارة ميني ، ومن نذر نذرا مل يطقه فكفارته كفارة ميني : " صلى اهللا عليه وسلم قال 

يف رفعه رواه وقد اختلف يف إسناده و" من نذر نذرا يف معصية اهللا فكفارته كفارة ميني : " وزاد فيه بعض الرواة " 
وكيع بن اجلراح ، عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند ، عن بكري موقوفا على ابن عباس وروي عن عبد الكرمي ، عن 

عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعا ببعض معناه والروايات الصحيحة عن ابن عباس ، يف ذلك موقوفات واختالف 
 صا ، إذ لو حفظ فيها نصا مل خيتلف اجتهاده فيها ، واهللا أعلمفتاويه يف ذلك داللة فيها على أنه مل حيفظ فيها ن

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر  - ٣٢٠٣
إين : ا عباس يا أب: جاءت امرأة إىل ابن عباس فقالت : بن عون ، أنا حيىي بن سعيد ، عن القاسم بن حممد ، قال 

وكيف تكون كفارة يف طاعة : فقال له شيخ . ال تنحري ابنك وكفري عن ميينك : فقال هلا . نذرت أن أحنر ابين 
بلى ، أليس اهللا يقول والذين يظاهرون من نسائهم إىل آخر اآلية ، مث ذكر من الكفارة ما رأيت : الشيطان ؟ فقال 

قال حيىي بن سعيد ، وزعم ابن : يد ويف رواية الليث بن سعد قال وهكذا رواه مالك بن أنس عن حيىي بن سع. 
إين نذرت ألحنرن نفسي ، فقال ابن عباس لقد : جريج ، أن عطاء بن أيب رباح حدثه أن رجال أتى ابن عباس فقال 

ابن وفديناه بذبح عظيموكذلك رواه سفيان الثوري ، عن : كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة مث تال ابن عباس 
إين نذرت أن أحنر ابين ، وسفيان إمام حافظ ، وروايته عن ابن : إن رجال قال البن عباس : جريج ، فقال عطاء 

 جريج أوىل مع ما تقدم من رواية الليث ، عن حيىي األنصاري ، عن ابن جريج
 "كبشا : يف رجل نذر أن يذبح ابنه ، قال " وروي عن عكرمة ، عن ابن عباس ،  - ٣٢٠٤
يف رجل نذر أن ينحر ، نفسه ، فأمره بنحر مائة " وروي عن عكرمة ، عن كريب ، عن ابن عباس ،  - ٣٢٠٥

 "من اإلبل يف كل عام ثلثا ال يفسد اللحم 
 "لو اعتل علي ألمرته بكبش : " فبلغين ، عن ابن عباس ، أنه قال : قال األعمش  - ٣٢٠٦
 ، سأل ابن عمر ، عن رجل نذر أال يكلم أخاه ، فإن حدثين رجل ، أن رجال: وروى ابن عون ، قال  - ٣٢٠٧

ال نذر يف معصية " يا ابن أخي أبلغ من وراءك أنه : كلمه فهو ينحر نفسه بني املقام والركن يف أيام التشريق ، فقال 
اهللا ، ولو نذر أال يصوم رمضان فصامه ، كان خريا له ، ولو نذر أال يصلي فصلى كان خريا له ، مر صاحبك 

أخربنا حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا سعدان بن نصر ، أنا " ليكفر عن ميينه وليكلم أخاه ف
 إسحاق بن األزرق ، أنا ابن عون ، فذكره

باب الوفاء بالنذور اليت ليست ملعصية قال اهللا عز وجل يف مدح قوم يوفون بالنذر وخيافون يوما كان شره مستطريا 
وم آخرين ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني فلما آتاهم من وقال يف ذم ق

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي ، أنا أبو حامد  - ٣٢٠٨فضله خبلوا به وتولوا وهم معرضون
ز بن أسد ، أنا شعبة ، أخربين أبو مجرة ، أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ، أنا عبد الرمحن بن بشر بن احلكم ، أنا هب

: " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : دخل رجل على زهدم ، فأخربين أنه ، مسع عمران بن حصني ، قال : قال 



خريكم قرين ، مث الذين يلوهنم ، مث الذين يلوهنم ، مث يكون قوم بعدهم خيونون وال يؤمتنون ، ويشهدون وال 
 "وال يوفون ، ويظهر فيهم السمانة  يستشهدون ، وينذرون

حدثنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، أنا أبو حامد بن الشرقي ، أنا أمحد بن األزهر بن منيع ، من  - ٣٢٠٩
قال عمر بن : أصله ، أنا يزيد بن أيب حكيم ، أنا سفيان ، حدثين عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 

نذرت أن أعتكف ، يف املسجد احلرام ، فلما أسلمت سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال : " اخلطاب 
 وهذا حممول عند أهل العلم على االستحباب ، واهللا أعلم" أوف بنذرك : " 

لي بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا العباس بن حممد الدوري ، أنا ع - ٣٢١٠
قدم من " احلسن بن شقيق ، أنا احلسني بن واقد ، أنا عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا ، إين كنت نذرت إن ردك اهللا ساملا أن أضرب بني يديك : بعض مغازيه ، فأتته جارية سوداء ، فقالت 
قال فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، مث دخل عمر " إن كنت نذرت فاضريب : " بالدف ، فقال 

قال " إن الشيطان خياف منك يا عمر : " فألقت بالدف حتتها وقعدت عليه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ا وهذا ألنه أمر مباح ، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول اللهصلى اهللا عليه وسلم ورجوعه ساملا ، فأذن هل: الشيخ 

 يف الوفاء بنذرها ، وإن مل جيب ، واهللا أعلم
أخربنا أبو الفوارس احلسن بن أمحد بن أيب الفوارس ، ببغداد ، أنا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن ، أنا  - ٣٢١١

هنى رسول : " بشر بن موسى ، أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن منصور ، عن عبد اهللا بن مرة ، عن ابن عمر ، قال 
 "إنه ال يرد شيئا ، إمنا يستخرج به من الشحيح : "  صلى اهللا عليه وسلم عن النذر وقال اهللا

 باب من نذر نذرا أن ميشي إىل بيت اهللا عز وجل احلرام
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا علي بن احلسن أبو علي احلافظ ، أنا حممد بن احلسني ، ثنا علي بن  - ٣٢١٢

مرض ابن عباس مرضا ، فدعا : عيسى بن سوادة ، عن إمساعيل بن أيب خالد ، عن زاذان ، قال سعيد الكندي ، أنا 
من حج من مكة ماشيا حىت يرجع إىل مكة ، : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ولده فجمعهم فقال 

بكل : سنات احلرم ؟ قال وما ح: كتب اهللا له بكل خطوة سبعمائة حسنة ، كل حسنة مثل حسنات احلرم ، قيل 
إذا نذر اإلنسان على املشي إىل : " وروينا ، عن عبد اهللا بن عمر ، أنه قال  - ٣٢١٣"حسنة مائة ألف حسنة 

 "الكعبة فهذا نذر ، فليمش إىل الكعبة 
مرها فلتركب ، مث لتمش من حيث : " وروينا عنه أنه سئل عن امرأة عجزت يف بعض الطريق ، فقال  - ٣٢١٤
 "ت عجز

: " وعن ابن عباس ، يف رجل نذر أن ميشي إىل الكعبة ، فمضى نصف الطريق ، مث ركب قال ابن عباس  - ٣٢١٥
سألت عنه عطاء بن : وقال حيىي بن سعيد " إذا كان عام قابل فلريكب ما مشى ، وميشي ما ركب ، وينحر بدنة 

فأمروين أن أمشي من حيث عجزت ، فمشيت عليك هدي فلما قدمت املدينة سألت ، : أيب رباح وغريه فقالوا 
مرة أخرى وقد كان الشافعي رضي اهللا عنه يشري إىل القول هبذا ، والصحيح من مذهبه متابعة ظاهر حديث أنس 
بن مالك ، وعقبة بن عامر يف لزوم املشي فيما قدر عليه ، فإن مل يقدر ركب وأهدر دما احتياطا ، ألنه مل يأت مبا 

 نذر كما نذر
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا عبدوس بن احلسني بن منصور النيسابوري ، أنا أبو حامت الرازي ، أنا حممد  - ٣٢١٦

مر شيخ كبري يهادى بني ابنيه ، فقال رسول اهللا : بن عبد اهللا األنصاري ، حدثين محيد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال 



إن اهللا عز وجل عن : " قال . يا رسول اهللا أن ميشي إىل البيت  نذر: قالوا " ما بال هذا ؟ : " صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا " وأمره أن يركب فركب" تعذيب هذا نفسه لغين 
 حممد بن إسحاق الصغاين

 بن أمحد بن منصور الطوسي ، ثنا حممد وأخربنا أبو نصر حممد بن إمساعيل البزار بالطابران ، ثنا عبد اهللا - ٣٢١٧
أنا روح بن عبادة ، أنا ابن جريج ، أخربين حيىي بن أيوب ، أن يزيد بن أيب حبيب ، : بن إمساعيل الصائغ ، قاال 

نذرت أخيت أن متشي إىل بيت اهللا ، فأمرتين أن أستفيت : " أخربه أن أبا اخلري أخربه ، عن عقبة بن عامر ، أنه قال 
وكان أبو : قال " لتمش ولتركب : " لنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فاستفتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلا ا

اخلري ال يفارق عقبة وكذلك رواه عبد اهللا بن عياش ، عن يزيد بن أيب حبيب ، دون ذكر اهلدي وقد رواه عكرمة 
هتدي هديا ، واختلف : وقال بعضهم " بدنة  ولتهد: عن ابن عباس ، فذكر قصة أخت عقبة بن عامر وزاد فيها 

فمنهم من أرسله ، ومنهم من وصله ، ومنهم من ذكر فيه اهلدي ، ومنهم من مل يذكره ورواه : عليه يف إسناده 
لتحج راكبة ، مث : " شريك ، عن حممد بن عبد الرمحن موىل آل طلحة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، وقال فيه 

 ن أفراد شريكوهذا م" تكفر ميينها 
وروي عن عبيد اهللا بن زحر ، عن أيب سعيد الرعيين ، عن عبد اهللا بن مالك ، عن عقبة بن عامر ، وقال  - ٣٢١٨

وإسناد هذا احلديث خمتلف فيه وكان حممد بن إمساعيل " مر أختك فلتختمر ، ولتركب ، ولتصم ثالثة أيام : " فيه 
ة بن عامر وروى احلسن ، تارة عن علي ، وتارة ، عن عمران بن ال يصح اهلدي يف حديث عقب: البخاري يقول 

يف من جعل عليه املشي إىل بيت اهللا ، " وروينا ، عن ابن عباس ،  - ٣٢١٩حصني ، من قوهلما يف وجوب اهلدي
 "إن كان نوى مكانا ، فمن حيث نوى ، وإن مل يكن نوى مكانا ، فمن ميقاته 

 الثالثة باب من نذر املشي إىل أحد املساجد
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، أنا حيىي بن الربيع ، أنا سفيان ، عن الزهري ، عن  - ٣٢٢٠

املسجد احلرام : تشد الرحال إىل ثالثة مساجد : " سعيد ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "واملسجد األقصى ومسجدي 

مث قال هكذا حدثنا " ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد : " ي بن املديين ، عن سفيان ، قال ورواه عل - ٣٢٢١
 "به سفيان هذه املرة على هذا اللفظ وأكثر لفظه تشد الرحال 

 "ال تشد الرحال ، إال إىل ثالثة مساجد : " ورواه أبو سعيد اخلدري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٢٢٢
نا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسن القطان ، أنا أبو األزهر ، أنا قريش بن أنس ، عن أخرب - ٣٢٢٣

إين نذرت زمن الفتح ، إن فتح اهللا " يا رسول اهللا ، : أن رجال ، قال : حبيب بن الشهيد ، عن عطاء ، عن جابر ، 
يه مرتني أو ثالثا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه فأعادها عل" صل هاهنا : " عليك أن أصلي يف بيت املقدس قال 

 "فشأنك إذا : " وسلم 
 باب من نذر أن ينحر بغري مكة ليتصدق

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا حممد بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا داود بن رشيد ، أنا شعيب بن  - ٣٢٢٤
نذر رجل : و قالبة ، حدثين ثابت بن الضحاك ، قال إسحاق ، عن األوزاعي ، عن حيىي بن أيب كثري ، حدثين أب

هل كان فيها : " على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينحر ببوانة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا فقال رسول . ال : ؟ قالوا " فهل كان فيها عيد من أعيادهم : قال . ال : قالوا " وثن من أوثان اجلاهلية يعبد ؟ 



 "أوف بنذرك ، فإنه ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم : " صلى اهللا عليه وسلم 
 باب من نذر صوم يوم مساه فوافق يوم فطر أو أضحى

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن علي املقري ، أنا احلسن بن حممد بن إسحاق ، أنا يوسف بن يعقوب  - ٣٢٢٥
حممد بن أيب بكر املقدمي ، أنا فضيل بن سليمان ، عن موسى بن عقبة ، حدثين حكيم بن أيب حرة  القاضي ، أنا

رجل ، نذر أال يأيت عليه يوم مساه إال وهو صائم فيه ، فوافق " األسلمي ، مسع رجال يسأل عبد اهللا بن عمر عن 
سوة حسنة مل يكن رسول اهللا صلى اهللا ذلك يوم أضحى أو يوم فطر ، فقال ابن عمر لقد كان لكم يف رسول اهللا أ

 "عليه وسلم يصوم يوم األضحى وال يوم الفطر وال يأمر بصيامهما 
أن رجال سأل ابن عمر ، عن رجل نذر أن يصوم يوما وافق يوم عيد أضحى أو : ورواه زياد بن جبري  - ٣٢٢٦

أخربنا " لى اهللا عليه وسلم عن صوم هذا اليوم أمرنا اهللا بوفاء النذر وهنانا رسول اهللا ص: " يوم فطر فقال ابن عمر 
أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن النضر اجلارودي ، أنا أمحد بن عبدة الضيب ، أنا 

 يزيد بن زريع ، أنا يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبري ، فذكرهكتاب آداب القاضي
عز وجل إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ، وإذا حكمتم بني الناس أن  أدب القاضي وفضله قال اهللا

وبعث رسول اهللا . حتكموا بالعدل وقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع أهواءهم 
 قضاء بني الناس ماصلى اهللا عليه وسلم العمال والقضاة ، وبعثهم خلفاؤه من بعده وجاء يف فضل ال

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق الفقيه ، أنا بشر بن موسى ، أنا احلميدي ، أنا  - ٣٢٢٧
مسعت قيس بن أيب حازم ، : سفيان ، أنا إمساعيل بن أيب خالد ، هبذا احلديث على غري ما حدثنا به الزهري ، قال 

ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ود ، يقول مسعت عبد اهللا بن مسع: يقول 
 "اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق ، ورجل آتاه اهللا حكمة فهو يقضي هبا ويعلمها 

: وأراد سفيان حبديث الزهري روايته عنه ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه قال : قال الشيخ  - ٣٢٢٨
رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء : ال حسد إال يف اثنتني : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أخربنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن " النهار ، ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناءالليل وآناء النهار 
قال رسول : أنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سامل ، عن أبيه قال  األعرايب ، أنا احلسن بن حممد الزعفراين ،

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكره
ويف حديث عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه  - ٣٢٢٩

ميني الرمحن ، وكلتا يديه ميني ، الذين يعدلون يف املقسطون عند اهللا يوم القيامة على منابر من نور عن : " وسلم قال 
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، أنا حيىي بن الربيع ، أنا سفيان ، عن " حكمهم وأهليهم وما ولوا 
 ٣٢٣٠وهذا فيمن قوي عليه ، فإن كان يضعف عنه فاإلمساك عن توليه أسلم لدينه: عمرو ، فذكره قال الشيخ 

خربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، أنا أبو عمرو حممد بن عبد الواحد الزاهد النحوي ، أنا بشر بن أ -
موسى األسدي ، أنا أبو عبد الرمحن املقري ، أنا سعيد بن أيب أيوب ، عن عبد اهللا بن أيب جعفر القرشي ، عن سامل 

يا أبا ذر ، أحب لك ما : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  بن أيب سامل اجليشاين ، عن أبيه ، عن أيب ذر أن رسول
 "أحب لنفسي ، إين أراك ضعيفا فال تأمرن على اثنني ، وال تولني مال يتيم 

وأخربنا أبو القاسم علي بن احلسن بن علي الطهماين ، أنا أبو الفضل بن فضلويه ، أنا حممد بن أيوب ،  - ٣٢٣١
قال رسول : ، عن عثمان بن األخنس ، عن سعيد يعين املقربي ، عن أيب هريرة قال  أنا القعنيب ، أنا ابن أيب ذئب



أخربنا أبو احلسني بن بشران  - ٣٢٣٢"من جعل على القضاء فكأمنا ذبح بغري سكني : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اصم الكاليب ، أنا عمران ، أنا محزة بن حممد بن العباس بن الفضل بن احلارث ، أنا أبو قالبة ، أنا عمرو بن ع

اهللا مع القاضي ما مل جير ، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : القطان ، عن الشيباين ، عن ابن أيب أوىف ، قال 
 عن عمران عن حسني املعلم عن أيب إسحاق الشيباين: ، وقيل " فإذا جار برئ اهللا منه ولزمه الشيطان 

بن احلسني العلوي ، أنا أبو النضر حممد بن يوسف الفقيه ، أنا حممد بن سليمان  أخربنا أبو احلسن حممد - ٣٢٣٣
الواسطي ، أنا حيىي بن محاد احلناط ، أنا أبو عوانة ، عن عبد األعلى الثعليب ، عن بالل بن مرداس الفزاري ، عن 

، وسأل القضاء وسأل عليه من ابتغى القضاء : " خيثمة ، عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
هكذا رواه أبو عوانة ورواه إسرائيل ، عن " الشفعاء وكل إىل نفسه ، ومن أكره عليه أنزل اهللا عليه ملكا يسدده 

حديث أيب عوانة أصح من : قال أبو عيسى الترمذي . عبد األعلى ، عن بالل بن أيب بردة ، عن أنس بن مالك 
 حديث إسرائيل عن عبد األعلى

 "يكره التسرع يف احلكم " وروينا عن أيب مسعود األنصاري ، أنه كان  - ٣٢٣٤
 باب ما يستحب للقاضي من أن يقضي يف موضع بارز للناس ، وال يكون دونه حجاب ، وال يكون يف املسجد

حممد بن  أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، أنا أمحد بن يوسف السلمي ، أنا - ٣٢٣٥
مبارك ، أنا صدقة ، وحيىي بنحمزة ، عن يزيد بن أيب مرمي ، أنا القاسم بن خميمرة ، عن رجل من أهل فلسطني يكىن 

حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه : ما أقدمك ؟ قال : أبا مرمي بن األسد قدم على معاوية ، فقال له معاوية 
من واله اهللا من أمر : " عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وسلم فلما رأيت موقفك جئت أخربك ، مس

 "الناس شيئا فاحتجب عن حاجاهتم ، وخلتهم وفاقتهم ، احتجب اهللا يوم القيامة عن حاجته ، وخلته وفاقته 
مد بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، أنا علي بن احلسن اهلاليل ، وحم - ٣٢٣٦

مسعت أبا األسود ، أخربين أبو عبد اهللا ، : أمحد بن أنس القرشي ، قاال أنا عبد اهللا بن يزيد املقري ، أنا حيوة ، قال 
من مسع رجال ينشد ضالة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : موىل شداد ، أنه مسع أبا هريرة ، يقول 

 "إليك ، فإن املساجد مل تنب هلذا ال أداها اهللا : يف املسجد فليقل 
إمنا هي لذكر اهللا ، : " وروينا يف حديث أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قصة األعرايب  - ٣٢٣٧

 يريد املساجد" والصالة ، وقراءة القرآن 
املقدمي ، أنا عمر بن علي أخربنا علي بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا متتام ، حدثين حممد بن أيب بكر  - ٣٢٣٨

هنى رسول اهللا صلى : " بن مقدم ، أنا حممد بن عبد اهللا بن املهاجر ، عن زفر بن وثيمة ، عن حكيم بن حزام ، قال 
وروي عن العالء  - ٣٢٣٩"اهللا عليه وسلم أن يستقاد يف املساجد ، وأن تنشد فيه األشعار ، أو تقام فيها احلدود 

: مكحول ، عن أيب الدرداء ، وواثلة ، وأيب أمامة ، ومكحول مل يثبت مساعه منهم قالوا  بن كثري وهو ضعيف ، عن
جنبوا مساجدكم صبيانكم ، وجمانينكم ، وخصوماتكم ورفع : " مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

وقيل عن " م مطاهر أصواتكم وسل سيوفكم ، وإقامة حدودكم وأمجروها يف اجلمع ، واختذوا على أبواب مساجدك
 مكحول عن حيىي بن العالء عن معاذ

أال تقض باجلوار ، وكتب إليه أال : " وروينا عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إىل عبد احلميد بن زيد  - ٣٢٤٠
 "تقض يف املسجد ، فإنه يأتيك اليهودي ، والنصراين ، واحلائض 

 ا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوايا أيه: باب التثبت يف احلكم قال اهللا عز وجل 



أمر اهللا من ميضي أمره على أحد من عباده أن يكون متثبتا قبل أن ميضيه ، مث أمر رسول : قال الشافعي  - ٣٢٤١
 "أال حيكم احلاكم وهو غضبان : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلكم خاصة 

عبد الرمحن بن احلسن القاضي ، أخربين إبراهيم بن احلسني ، أخربين أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين  - ٣٢٤٢
كتب أبو : مسعت عبد الرمحن بن أيب بكرة ، يقول : آدم بن أيب إياس ، أنا شعبة ، أنا عبد امللك بن عمري ، قال 

يه وسلم بكرة إلىابنه وهو على سجستان ال تقض بني اثنني وأنت غضبان ، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل
 "ال يقض حكم بني اثنني وهو غضبان : " يقول 
ال : " أوصين قال : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له : وروينا عن أيب هريرة ، قال  - ٣٢٤٣
 "تغضب 
وروينا عن القاسم العمري ، وهو ضعيف ، عن عبد اهللا بن أيب طوالة ، عن أبيه ، عن أيب سعيد ،  - ٣٢٤٤
 "ال يقضي القاضي إال وهو شبعان ريان : " ا مرفوع
 "التأين من اهللا ، والعجلة من الشيطان " وروينا عن أنس بن مالك ، مرفوعا  - ٣٢٤٥
إذا تثبت ، كدت تصيب ، وإذا : إذا تأنيت ، ويف رواية أخرى : " وروينا عن ابن عباس ، مرفوعا  - ٣٢٤٦

 "استعجلت أخطأت أو كدت ختطئ 
باب مشاورة القاضي قال "إذا غضب ، أو جاع قام فلم يقض بني أحد " عن شريح ، أنه كان  وروينا - ٣٢٤٧

ما رأيت أحدا أكثر مشاورة ألصحابه من رسول : قال أبو هريرة : اهللا عز وجل وشاورهم يف األمر وقال الزهري 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ى اهللا عليه وسلم عن مشاورهتم لغنيا ، ولكنه أراد أن كان النيب صل" إن : وقال احلسن : قال الشافعي  - ٣٢٤٨
 "يسنت بذلك احلكام بعده 

أخربنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أمحد بن جندة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان  - ٣٢٤٩
ه ما به إليهم من حاجة ، ولكنه علم اهللا سبحان: " ، عن ابن شربمة ، عن احلسن ، يف قوله وشاورهم يف األمر قال 

 "أراد أن يسنت به من بعده 
ذكر : أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطان ، أنا أمحد بن يوسف ، أنا حممد بن يوسف ، قال  - ٣٢٥٠

ال  القاضي: " سأل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه عن قاضي الكوفة ، وقال : سفيان ، عن حيىي بن سعيد ، قال 
عفيف ، حليم ، عامل مبا كان قبله ، يستشري ذوي األلباب ، ال : ينبغي أن يكون قاضيا حىت يكون فيه مخس خصال 

 باب ما حيكم به احلاكم قال اهللا عز وجل فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول"يبايل مبالمة الناس 
عبد اهللا بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أخربنا أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك ، أنا  - ٣٢٥١

مسعت احلارث بن عمرو ، حيدث ، عن أصحاب معاذ من أهل محص قال : أنا شعبة ، أخربين أبو عون الثقفي ، قال 
كيف تقضي إذا عرض : " وقال مرة عن معاذ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال له : 
أقضي بسنة رسول اهللا صلى اهللا : قال " فإن مل جتد يف كتاب اهللا ؟ : " أقضي بكتاب اهللا قال : قال " ك قضاء ؟ ل

: أجتهد برأيي وال آلو قال : قال " فإن مل جتد يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : " عليه وسلم قال 
احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا صلى اهللا : "  فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده يف صدري وقال

 "عليه وسلم ملا يرضي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يقضي مبا يف كتاب اهللا ، مث مبا يف " وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كتب إىل شريح بأن  - ٣٢٥٢



ب اهللا ، وال فيه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإن جاءك ما ليس يف كتا
مث ذكر اجتهاد الوليوكذلك قاله عبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن " وسلم ، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به 

 عباس
بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو جعفر حممد بن صاحل بن هانئ وأبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  - ٣٢٥٣

أنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أنس القرشي ، أنا عبد اهللا بن يزيد املقري ، أنا حيوة ، حدثين يزيد بن : دينار قاال 
عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد ، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث ، عن بسر بن سعيد ، عن أيب قيس ، موىل عمرو بن 

إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول العاص ، عن عمرو بن العاص ، أنه مسع ر
فحدثت هبذا احلديث أبا بكر بن : قال ، يعين ابن اهلاد " فله أجران ، وإذا حكم احلاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر 

هللا عليه وسلم هكذا حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى ا: حممد بن عمرو بن حزم فقال 
وإذا اجتهد احلاكم مث رأى أن اجتهاده خالف كتابا ، أو سنة ، أو إمجاعا ، أو شبها يف معىن هذا قال : قال الشيخ 

 رده: الشافعي 
وهذا ملا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو النضر الفقيه ، أنا حممد بن أيوب ، أنا حممد بن سنان ، أنا  - ٣٢٥٤

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عد ، عن أبيه ، عن القاسم بن حممد ، عن عائشة قالت إبراهيم بن س
 وإن كان مما حيتمل ما ذهب إليه ، وحيتمل غريه مل يرد: قال الشافعي " أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

أشرك اإلخوة من األب مع اإلخوة لألم يف وهذا ملا روي عن عمر بن اخلطاب ، يف مسألة الشركة أنه ملا  - ٣٢٥٥
 ، وهذه على ما قضينا" تلك على ما قضينا : " قال . لقد قضيت عام أول بغري هذا : الثلث قيل له 

 باب ما على القاضي يف اخلصوم والشهود
شريك ،  أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا - ٣٢٥٦

ملا بعثين رسول : أنا مساك بن حرب ، عن حنش بن املعتمر ، عن علي ، قال : وزائدة ، وسليمان بن معاذ ، قالوا 
إذا : " تبعثين وأنا حديث السن ال علم يل بكثري من القضاء قال يل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن ، قلت 

قول اآلخر ، فإنك إذا مسعت ما يقول اآلخر عرفت كيف تقضي ، أتاك اخلصمان فال تقض لألول حىت تسمع ما ي
 فما زلت قاضيا بعد: قال علي " إن اهللا سيثبت لسانك ، ويهدي قلبك 

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا حممد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا أمحد بن منيع ، أنا عبد اهللا بن املبارك ،  - ٣٢٥٧
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اخلصمني يقعدان : " اهللا بن الزبري ، قال  أنا مصعب بن ثابت ، عن عبد

وروينا عن عباد بن كثري ، عن أيب عبد اهللا ، عن عطاء بن يسار ، عن أم سلمة ، أن  - ٣٢٥٨"بني يدي احلاكم 
يف حلظه ، وإشارته ، ومقعده  من ابتلي بالقضاء بني املسلمني فليعدل بينهم: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

 "، ال يرفعن صوته على أحد اخلصمني ما ال يرفع على اآلخر 
إين أحرج عليكم حق : " وروينا يف حديث أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  - ٣٢٥٩

 "اليتيم واملرأة : الضعيفني 
، أماله أبو حامد أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل ، أنا وحدثنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش الفقيه  - ٣٢٦٠

هذا : أخرج إلينا سعيد بن أيب بردة كتابا ، فقال : حيىي بن الربيع املكي ، أنا سفيان ، عن إدريس األودي ، قال 
يك ، أما بعد ، فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة فافهم ، إذ أديل إل: " كتاب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى 

فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له ، وآس بني الناس يف وجهك ، وجملسك ، وعدلك حىت ال يطمع شريف يف حيفك 



، وال خياف ضعيف من جورك البينة على من ادعى ، واليمني على من أنكر ، والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا 
مس راجعت احلق ، فإن احلق قدمي ال يبطل احلق شيء ، أحل حراما ، أو حرم حالال ، ال مينعك قضاء قضيته باأل

ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل ، الفهم الفهم فيما خيتلج يف صدرك ، فما مل يبلغك يف القرآن والسنة ، 
فتعرف األمثال واألشباه ، مث قس األمور عند ذلك ، واعمد إىل أحبها إىل اهللا ، وأشبهها فيما ترى ، واجعل 

مدعي أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينته ، وإال وجهت عليه القضاء ، فإن ذلك أجلى للعمى ، وأبلغ يف العذر لل
واملسلمون ، عدول بعضهم على بعض ، إال جملودا يف حد ، أو جمربا بشهادة الزور ، أو ظنينا يف والء أو قرابة ، 

اك والضجر والقلق ، والتأذيبالناس ، والتنكر باخلصوم يف فإن اهللا توىل منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات ، مث إي
مواضع احلق اليت يوجب اهللا هبا األجر ، ويكسب هبا الذخر ، فإنه من يصلح سريرته فيما بينه ، وبني ربه أصلح اهللا 

يف عاجل الدنيا ، ما بينه ، وبني الناس ومن تزين للناس مبا يعلم اهللا منه غري ذلك شانه اهللا فما ظنك بثواب غري اهللا 
 "وخزائن رمحته ، والسالم 

أخربنا أبو الفتح العمري ، أنا عبد الرمحن بن أيب شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، أنا داود بن رشيد ،  - ٣٢٦١
شهد رجل عند : أنا الفضل بن زياد ، أنا شيبان ، عن األعمش ، عن سليمان بن مسهر ، عن خرشة بن احلر ، قال 

، فقال رجل " لست أعرفك ، وال يضرك أن ال أعرفك ، ائت مبن يعرفك : " طاب بشهادة ، فقال له عمر بن اخل
فهو جارك األدىن الذي تعرف : " بالعدالة والفضل فقال : قال " بأي شيء تعرفه ؟ : " أنا أعرفه قال : من القوم 

ر ، والدرهم اللذين هبما يستدل على الورع ؟ فعاملته بالدينا: قال . ال : ليله وهناره ، ومدخله ، وخمرجه ؟ قال 
مث " لست تعرفه : " قال . ال : قال " فرفيقك يف السفر الذي يستدل به على مكارم األخالق ؟ : " قال . ال : قال 

 "ائت مبن يعرفك : " قال للرجل 
فوقفه للناس يوما إىل  أتى عمر بشاهد زور ،: وروى عاصم بن عبيد اهللا ، عن عبد اهللا بن عامر ، قال  - ٣٢٦٢

وروي عنه من وجه آخر أنه ظهر على شاهد  - ٣٢٦٣"هذا فالن شهد بزور فاعرفوه ، مث حبسه : " الليل يقول 
 "ال تأسروا الناس بشهود الزور ، فإنا ال نقبل من الشهود إال العدول : " زور فضربه أحد عشر سوطا ، مث قال 

إن هذا شاهد زور : " شاهد زور بعث به إىل عشريته ، فقال  وروي عن علي ، أنه كان إذا أخذ - ٣٢٦٤
 "فاعرفوه وعرفوه ، مث خلى سبيله 

فجاء خياصم : وروينا عن أيب حريز ، أن رجال كان يهدي إىل عمر بن اخلطاب كل سنة فخذ جزور قال  - ٣٢٦٥
: فكتب عمر إىل عماله : جلزور قال يا أمري املؤمنني ، اقض بيننا قضاء فصال كما تفصل الفخذ من ا: إىل عمر فقال 

 "ال تقبلوا اهلدايا فإهنا رشوة " 
هنانا أن نضيف اخلصم " حتول فإن رسول اهللا : وروينا عن علي ، أنه قال ملن نزل به مث قدم خصما له  - ٣٢٦٦

 ال يضيف اخلصم إال وخصمه معه" ويف رواية أخرى كان " إال وخصمه معه 
 "هدايا العمال غلول : " بن عياش ، عن حيىي ، عن عروة ، عن أيب محيد ، مرفوعا ويف رواية إمساعيل  - ٣٢٦٧
وأخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا ابن أيب ذئب  - ٣٢٦٨

لعن رسول : " بن عمرو ، قال  ، حدثين خايل احلارث بن عبد الرمحن ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن عبد اهللا
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا احلسني بن احلسن بن أيوب  - ٣٢٦٩"اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراشي واملرتشي 

الطوسي ، أنا أبو حامت الرازي ، ثنا احلسن بن بشر البجلي ، ثنا شريك بن عبد اهللا ، عن األعمش ، عن سعد بن 
قاضيان يف النار ، : القضاة ثالثة " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أبيه ، قال عبيدة ، عن ابن بريدة ، 



وقاض يف اجلنة ، قاض قضى بغري احلق وهو يعلم ذلك يف النار ، وقاض قضى وهو ال يعلم فأهلك حقوق الناس 
 "فذلك يف النار ، وقاض قضى باحلق وذلك يف اجلنة 

: " ن بريدة ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف هذا احلديث قال ورواه أبو هاشم ، عن اب - ٣٢٧٠
رجل عرف احلق فقضى به فهو يف اجلنة ، ورجل قضى بني الناس باجلهل فهو يف النار ، ورجل عرف احلق فجار 

 "فهو يف النار 
أنا سعيد بن منصور ، أنا : ة ، قال أخربنا أبو حازم احلافظ ، أنا أبو الفضل بن مخريويه ، أنا أمحد بن جند - ٣٢٧١

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثين ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : خلف بن خليفة ، أنا أبو هاشم ، قال 
 فذكرهم" اثنان يف النار وواحد يف اجلنة : القضاة ثالثة 

 باب من أجاز القضاء على الغائب ، ومن أجاز القاضي بعلمه
أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا سليمان بن أمحد الطرباين ، أنا علي بن عبد العزيز ، أنا أبو نعيم ، أنا  - ٣٢٧٢

سفيان ، عن هشام ، وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين علي بن عيسى بن إبراهيم ، أنا جعفر بن حممد بن 
أنا عبد العزيز بن حممد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أنا حيىي بن حيىي ، : احلسني ، وإبراهيم بن علي ، قاال 

إن أبا سفيان رجل شحيح ، : جاءت هند أم معاوية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت : عائشة ، أهنا قالت 
لنيب صلى وإنه ال يعطيين ما يكفينيوولدي ، إال ما أخذت منه وهو ال يعلم ، فهل علي يف ذلك من شيء ؟ فقال هلا ا

لفظ حديث أيب عبد اهللا ومن دفع أن القاضي ال يقضي " خذي ما يكفيك وبنيك باملعروف : " اهللا عليه وسلم 
 بعلمه حىت يشهد عنده ، محل احلديث على الفتيا

أرأيت لو رأيت رجال قتل ، : " وروي عن عكرمة ، أن عمر بن اخلطاب ، قال لعبد الرمحن بن عوف  - ٣٢٧٣
وسئل الشعيب عن رجل كانت " أصبت : " أرى شهادتك شهادة رجل من املسلمني قال : قال " زىن أو سرق ، أو 

 "ائت األمري ، وأنا أشهد لك : " أيت شريح يف ذلك ، فقال : عنده شهادة ، فجعل قاضيا فقال 
وهاب ، أنا جعفر بن وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد ال - ٣٢٧٤

 "القضاء مجر ، فارفع اجلمر عنك بعودين : " قال شريح : عون ، أنا مسعر ، عن أيب حصني ، قال 
 باب ما جاء يف التحكيم

أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا حممد بن بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا الربيع بن نافع ، عن يزيد بن  - ٣٢٧٥
أبيه ، عن جده شريح ، عن أبيه هانئ أنه ملا وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أتى  املقدام بن شريح ، عن

إن اهللا هو احلكم ، وإليه : " املدينة فسمعهم يكنونه بأيب احلكم ، فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
توين فحكمت بينهم ، فريضى كال الفريقني إن قومي إذا اختلفوا يف شيء أ: فقال " احلكم ، فلم تكىن أبا احلكم ؟ 

شريح ، ومسلم ، وعبد : قال " ما أحسن هذا ، فما لك من الولد ؟ : " ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "فأنت أبو شريح : " قلت شريح قال : قال " فمن أكربهم ؟ :" اهللا قال 

 باب القسمة
أن رسول اهللا صلى اهللا : من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم روينا عن بشري بن يسار ، عن رجال ،  - ٣٢٧٦

 "ملا ظهر على خيرب قسمها على ستة وثالثني سهما " عليه وسلم 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " وروينا عن سليمان بن موسى ، عن نصري ، موىل معاوية قال  - ٣٢٧٧

 وهذا مرسل" عن قسمة الضرار 



صديق بن موسى ، عن حممد بن أيب بكر بن حزم ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف حديث  - ٣٢٧٨
أخربنا أبو احلسني بن بشران " ال يبعض على الوارث : ال تعضية على أهل املرياث إال ما محل القسم يقول : " قال 

ريج ، أخربين صديق بن موسى ، فذكره ، أنا أبو جعفر الرزاز ، أنا حممد بن أمحد الرياحي ، أنا روح ، أنا ابن ج
 مرسال

 باب ال حييل حكم القاضي على املقضي له ، واملقضي عليه
أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، أنا عثمان بن  - ٣٢٧٩

هشام بن عروة ، عن عروة ، عن زينب بنتأم  سعيد الدارمي ، أنا حممد بن كثري العبدي ، أنا سفيان الثوري ، عن
إمنا أنا بشر ، وإنكم ختتصمون إيل ، ولعل بعضكم أن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سلمة ، قالت 

يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو ما أمسع ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فال يأخذ منه شيئا ، 
 "من النار  فإمنا أقطع له قطعة

إين ألقضي لك ، وإين ألظنك ظاملا ، ولكن ال يسعين إال : " وروينا عن شريح ، أنه كان يقول للرجل  - ٣٢٨٠
 كتاب الشهادات"أن أقضي مبا حيضرين من البينة ، وإن قضائي ال حيل لك حراما 

 وأشهدوا إذا تبايعتم: باب الشهادات قال اهللا عز وجل 
رجل كانت : ثالثة يدعون فال يستجاب هلم " وسى ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروينا عن أيب م - ٣٢٨١

حتته امرأة سيئة اخللق فلم يطلقها ، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال 
محشاذ العدل ، أنا أبو املثىن معاذ  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا علي بن" اهللا عز وجل وال تؤتوا السفهاء أموالكم 

بن املثىن بن معاذ بن معاذ ، أنا أيب ، أنا شعبة ، عن فراس ، عن الشعيب ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، فذكره 
واهللا أعلم وإياه أسأل التوفيق أن يكون أمره باإلشهاد عند البيع داللة  -قال الشافعي رضي اهللا عنه والذي يشبه 

فلما أمر إذا مل جتدوا كاتبا فبالرهن ، : احلظ بالشهادة ال حتما ، واحتج بآية الدين ، والدين تبايع قال  على ما فيه
مث أباح ترك الرهن بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤمتن أمانته دل على أن األمر األول داللة على احلظ ، 

  سعيد اخلدري ، معىن هذاوروينا عن أيب: ال فرضا منه يعصي من تركه قال الشيخ 
بايع أعرابيا يف فرس ، فجحده األعرايب " وقد حفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه : قال الشافعي  - ٣٢٨٢

 "ومل يكن بينهما بينة 
وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا علي بن محشاذ ، أنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، أنا : قال الشيخ  - ٣٢٨٣
عيل بن أيب أويس ، أنا أخي أبو بكر ، عن سليمان بن بالل ، عن حممد بن أيب عتيق ، عن ابن شهاب ، عن إمسا

أن رسول اهللا صلى اهللا  -عمارة بن خزمية ، أن عمه ، أخربه وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ى اهللا عليه وسلم ليقضيه مثن فرسه ، عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل من األعراب ، فاستتبعه رسول اهللا صل

فأسرع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشي وأبطأ األعرايب ، فطفق رجال يعترضون األعرايب ويساومونه الفرس ، 
وال يشعرون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ابتاعه حىت زاد بعضهم األعرايب يف السوم ، فلما زادوا نادى 

إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإال بعته ، فقام رسول اهللا صلى اهللا : هللا صلى اهللا عليه وسلم األعرايب رسول ا
ال واهللا ما بعتكه قال : قال " أوليس قد ابتعته منك ؟ : " عليه وسلم حني مسع نداء األعرايب حىت أتى األعرايب فقال 

هللا عليه وسلم وباألعرايب ومها يتراجعان ، فطفق فطفق الناس يلوذون برسول اهللا صلى ا" بل ابتعته منك : " 
أنا أشهد أنك بعته ، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه : هلم شهيدا أين قد بعتكه ، فقال خزمية : األعرايب يقول 



بتصديقك ، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهادة خزمية : قال " مب تشهد : " وسلم على خزمية فقال 
نوكذلك رواه شعيب بن أيب محزة ، عن ابن شهاب الزهري ، ورواه حممد بن زرارة بن عبد اهللا بن شهادة رجلي

فلو كان حتما مل يبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خزمية ، عن عمارة بن خزمية ، عن أبيه خزمية قال الشافعي 
 بال بينة

: عة شهداء وقال فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال لوال جاءوا عليه بأرب: باب عدد الشهود قال اهللا عز وجل 
والذين يرمون احملصنات ، مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وذكرنا يف كتاب احلدود حديث أيب 

 هريرة يف قصة سعد بن معاذ ، وحديث علي بن أيب طالب
 "عنه بالزنا ، ومل يثبت الرابع فجلد الثالثة  وشهد ثالثة على رجل عند عمر رضي اهللا: " قال الشافعي  - ٣٢٨٤
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا احلسن بن سفيان ، أنا أبو بكر هو ابن أيب شيبة ، عن ابن  - ٣٢٨٥

: عمر  ملا شهد أبو بكرة وصاحباه على املغرية جاء زياد بن أبيه ، فقال: علية ، عن التيمي ، عن أيب عثمان ، قال 
هل رأيت املرود دخل : " رأيت ابتهارا وجملسا سيئا ، فقال له عمر : رجل لن يشهد إن شاء اهللا إال حبق ، فقال 

وقال اهللا عز وجل يف الطالق والرجعة فإذا بلغن " فجلدوا  -يعين بالثالثة  -فأمرهبم . " ال : ، فقال " املكحلة 
 ف ، وأشهدوا ذوي عدل منكمأجلهن فأمسكوهن مبعروف ، أو فارقوهن مبعرو

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها " وروينا يف كتاب النكاح حديث عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٢٨٦
 "وشاهدي عدل فنكاحها باطل 

 "ال نكاح إال بويل ، وشاهدي عدل : " وعن سعيد بن املسيب ، عن عمر بن اخلطاب ، أنه قال  - ٣٢٨٧
 "ال نكاح إال بويل مرشد وشاهدي عدل " د اهللا بن عباس ، وعن عب - ٣٢٨٨
ألكم شاهدان يشهدان على : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويف حديث رافع يف قصة املقتول قال  - ٣٢٨٩

 "ال جييز شهادة النساء على الطالق " وروينا عن احلسن البصري ، أنه كان  - ٣٢٩٠؟" قتل صاحبكم 
وقال اهللا عز وجل يف " ال جييز شهادة النساء على احلدود والطالق " أنه كان : راهيم النخعي ، وعن إب - ٣٢٩١

الدين إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وقال يف سياق اآلية واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن مل يكونا 
 إحدامها األخرىرجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها فتذكر 

ما رأيت من ناقصات : " وقد مضى يف كتاب الصوم حديث أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٢٩٢
شهادة املرأة مثل نصف : " فقلن ومل ؟ قال النيب صلى اهللا عليه وسلم " عقل ودين من إحداكن يا معشر النساء 

 "لها فذلك مننقصان عق: " بلى قال : قلن " شهادة الرجل 
جييز شهادة النسوة على االستهالل ، " أنه كان : وأما شهادة النساء وحدهن فقد روينا عن شريح ،  - ٣٢٩٣

 "وما ال ينظر الرجال إليه 
وحديث  - ٣٢٩٥"ال جيوز إال أربع نسوة يف االستهالل : " وروينا عن عطاء بن أيب رباح ، أنه قال  - ٣٢٩٤
 مل يصح إسناده" أجاز شهادة القابلة " وسلم  أن النيب صلى اهللا عليه: حذيفة 
ملا رواه حممد بن عبد امللك الواسطي ، عن أيب عبد الرمحن املدائين عن األعمش ، عن أيب وائل ، عن  - ٣٢٩٦
أبو عبد الرمحن املدائين رجل جمهول : قال الدارقطين " أجاز شهادة القابلة " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حذيفة 
لذي رواه فيه عن علي إمنا رواه جابر اجلعفي عن عبد اهللا بن جني ، عن علي وجابر اجلعفي وعبد اهللا بن جني ، وا

ضعيفان وروي عن سويد بن عبد العزيز ، عن غيالن بن جامع ، عن عطاء بن أيب مروان ، عن أبيه ، عن علي ، 



اهللا ، ولكن ال يثبت عندكم ، وال عندنا  لو ثبت عن علي ، صرنا إليه إن شاء: وسويد ، ضعيف قال الشافعي 
لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ، ولكن يف إسناده خللباب شهادة القاذف قال : وقال إسحاق احلنظلي 

اهللا تعاىل يف القذف وال تقبلوا هلم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا ، 
والثنيا يف سياق الكالم على أول الكالم وآخره يف مجيع ما ذهب إليه أهل الفقه : ر رحيم قال الشافعي فإن اهللا غفو

 إال أن يفرق بني ذلك خرب
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا أمحد بن شيبان ، أنا سفيان ، عن  - ٣٢٩٧

تب : إن تبت قبلت شهادتك ، أو قال : " رضي اهللا عنه قال أليب بكرة  الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، أن عمر
 "نقبل شهادتك 

: " ورواه سليمان بن كثري ، عن الزهري ، عن ابن املسيب ، أن عمر ، قال أليب بكرة ، وشبل ، ونافع  - ٣٢٩٨
فتاب منهم اثنان وأىب أبو : ورواه إبراهيم بن ميسرة ، عن ابن املسيب ، زاد فيه " من تاب منكم قبلت شهادته 

وروينا عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن  - ٣٢٩٩"ال يقبل شهادته " بكرة أن يتوب ، فكان عمر رضي اهللا عنه 
فمن تاب ، وأصلح ، فشهادته يف كتاب اهللا " إال الذين تابوا : عباس ، يف قوله وال تقبلوا هلم شهادة أبدا مث قال 

شهادته إذا تاب عن عطاء ، وطاوس ، وجماهد ، والشعيب ، وعبد اهللا بن عتبة ، وهو  وروينا يف قبول" تعاىل تقبل 
قول ابن املسيب ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، ومالك بن أنس رمحه اهللا وأهل املدينة وأما ما روي فيه من 

 ن عائشةحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده وعن يزيد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، ع
ال جتوز : " وعن حيىي بن سعيد الفارسي ، عن الزهري ، عن ابن املسيب ، عن ابن عمر ، مرفوعا  - ٣٣٠٠

فلم تصح أسانيد هذهاألحاديث ، مث إنه حممول على شهادته قبل " موقوف على حد : شهادة جملود ، أو قال 
 التوبة ، واهللا أعلم

منها ما عاينه الشاهد فشهد باملعاينة ، يعين : الشافعي رضي اهللا عنه  باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم قال
ما تظاهرت به األخبار مما ال ميكن يف أكثره العيان ، وتثبت معرفتهفي القلوب فيشهد عليه هبذا : ومنها . األفعال 
 -ليه مع إثبات بصر ، ، ومنها ما مسعه فيشهد مبا أثبت مسعا من املشهود ع -يعين األنساب واألمالك  -الوجه ، 

وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى مل جيز من قبل أن الصوت يشبه الصوت ، إال أن : ، قال  -األقوال : يعين 
 يكون أثبت معاينة ، أو معاينة ومسعا ، مث عمي فتجوز شهادته

أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان  أخربنا أبو حازم احلافظ ، أنا أبو الفضل بن مخريويه ، أنا أمحد بن جندة ، - ٣٣٠١
 "رد شهادة أعمى يف سرقة مل جيزها " إن عليا رضي اهللا عنه : ، أنا األسود بن قيس العنزي ، مسع قوما ، يقولون 

 "كره شهادة األعمى " وروينا عن احلسن ، أنه  - ٣٣٠٢
م ، عن أبيه ، عن طاوس ، ويف حديث حممد بن سليمان بن مسمول ، عن عبيد اهللا بن سلمة بن وهرا - ٣٣٠٣

أما أنت يا ابن : " ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة ، فقال : عن ابن عباس ، قال 
وأومأ بيده إىل الشمس أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، " عباس فال تشهد إال على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس 

بن احلسن الشيباين ، أنا أبو عبد اهللا البوشنجي ، أنا عمرو بن مالك البصري ، أنا أبو أمحد بن حممد بن حممد 
 .أناحممد بن سليمان ، فذكره 

أخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر بن حممد بن جعفر املزكي ، أنا حممد  - ٣٣٠٤
عن عبد اهللا بن أيب بكر ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن عمرو بن  بن إبراهيم البوشنجي ، أنا ابن بكري ، أنا مالك ،



أال أخربكم خبري : " عثمان ، عن أيب عمرة ، عن زيد بن خالد اجلهين ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
العلم على وهذا حممول عند أهل " الشهداء ؟ الذي يأيت بشهادته قبل أن يسأهلا ، أو خيرب بشهادته قبل أن يسأهلا 

من تكون عنده إلنسان شهادة ، وهو ال يعلم هبا فيخرب هبا والذي روي يف حديث عمران بن حصني وغريه يف قوم 
يشهدون وال يستشهدون ، حتمل أن يكون واردا يف شهادة علم هبا ، واجتهد فال يتسارع الشاهد إىل إقامتها حىت 

قع له العلم بتلك الشهادة فيشهد بغري علم فيكون شاهد زور يستشهد ، وقد يكون واردا فيمن مل يستشهد أي مل ي
 وقد عد النيب صلى اهللا عليه وسلم شهادة الزور من الكبائر ، واهللا أعلم

من األحرار قال : باب شهادة العبيد والصبيان قال اهللا عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال جماهد 
الذين يغلبهم من ميلكهم علىكثري من أمورهم ، فال جتوز شهادة مملوك يف  ورجالنا أحرارنا ال مماليكنا: الشافعي 

وقوله من رجالكم يدل على أنه ال جتوز شهادة الصبيان ، وألهنم ليسوا ممن نرضى من : قال . شيء ، وإن قل 
 الشهداء ، وإمنا أمر اهللا تعاىل أن تقبل شهادة من نرضى

بو الفضل بن مخريويه ، أنا أمحد بن جندة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا سفيان أخربنا أبو حازم احلافظ ، أنا أ - ٣٣٠٥
إن اهللا : أنه كتب إىل ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فكتب إليه : ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أيب مليكة ، 

 "ال جيوز " يقول ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن نرضى ، 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال : اهللا عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال  باب شهادة أهل الذمة قال

يف هاتني اآليتني داللة على أن اهللا إمنا عىن املسلمني دون غريهم ، من قبل : ممن ترضون من الشهداء قال الشافعي : 
بالدين ، ووصف الشهود منا فقال أن رجالنا من نرضى من أهل ديننا ال املشركون لقطع اهللا الوالية بيننا وبينهم 

 ذوي عدل منكم فال جتوز من غرينا
يا معشر املسلمني ، كيف تسألون أهل الكتاب : " ويف احلديث الصحيح عن ابن عباس ، : قال الشيخ  - ٣٣٠٦

 "عن شيء وقد حدثكم اهللا أن أهل الكتاب قد بدلوا ما كتب اهللا وغريوا 
 "ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم : " لى اهللا عليه وسلم وعن أيب هريرة ، عن النيب ص - ٣٣٠٧
قال رسول اهللا : وروى عمر بن راشد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال  - ٣٣٠٨

هنا ال يتوارث أهل ملتني شىت ، وال جتوز شهادة ملة على ملة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فإ" صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا العباس بن حممد الدوري ، أنا " جتوز على غريهم 

كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا حيدث عن حيىي بن أيب كثري فذكره قال أبو عبد الرمحن : شاذان قال 
مر بن راشد ، ورواه أيضا علي بن اجلعد واألسود بن فسألت عن هذا الشيخ بعض أصحابنا فزعم أنه ع: شاذان 

عامر ، عن عمر بن راشد ، تفرد به عمر وليس بالقويوأما قول اهللا عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 
من : حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غريكم فقد قال احلسن البصري 

حتبسوهنما من بعد الصالة ومبعناه قال : من القبيلة ، أو من غري القبيلة ، أال ترى أنه يقول : أنه يقول  املسلمني إال
من غري قبيلتكم من املسلمني ، واحتج : وقد مسعت من يتأول هذه اآلية على : عكرمة قال الشافعي رضي اهللا عنه 

لقرابة بني املسلمني الذين كانوا مع النيب صلى اهللا عليه مبا رويناه عن احلسن وبقول اهللا ولو كان ذا قرىب وإمنا ا
وسلم من العرب بينهم ، وبني أهل األوثان ال بينهم ، وبني أهل الذمة يقول اهللا وال نكتم شهادة اهللا إنا إذا ملن 

 ٣٣٠٩نسوخةومسعت من يذكر أهنا م: اآلمثني وإمنا يتأمث من كتمان الشهادة للمسلمني املسلمون ال أهل الذمة قال 
وأخربنا إمساعيل بن قتيبة ، أنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو احلسن الطرائفي ، وأبو حممد الكعيب ، قاال  -



أبو خالد يزيد بن صاحل ، حدثين بكري بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، يف قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
ية اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من غريكم إن أنتم ضربتم يف األرض ، إذا حضر أحدكم املوت حني الوص

وذلك أن رجلني نصرانيني من أهل دارين أحدمها متيم ، واآلخر عدي صحبهما موىل لقريش يف جتارة وركبوا البحر 
لداريني فمات ، ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من بني آنية وبزورقة فمرض القرشي فجعل الوصية إىل ا

فقبض الداريان املال فلما رجعا من جتارهتما جاءا باملال والوصية فدفعاه إىل أولياء امليت ، وجاءا ببعض ماله 
فاستنكر القوم قلة املال ، فقالوا للداريني إن صاحبنا قد خرج معه مبال كثري مما أتيتما به فهل باع شيئا ، أو اشترى 

إنكما قد خنتما لنا فقبضوا املال ، ورفعوا : ال ، قالوا : فأنفق على نفسه ؟ قاال  شيئا فوضع فيه أم هل طال مرضه
أمرهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزل اهللا عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت 

يه وسلم فقاما بعد الصالة فحلفا باهللا رب أن حيبسا بعد الصالة أمرمها النيب صلى اهللا عل: إىل آخر اآلية فلما نزلت 
السماوات ، ورب األرض ما ترك موالكم من مال إال ما أتيناكم به ، وإنا ال نشتري بأمياننا مثنا من الدنيا ولو كان 

 ذا قرىب وال نكتم شهادة اهللا ، إنا إذا ملن اآلمثني فلما حلفا خلى سبيلهما ، مث إهنم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية
امليت ، وأخذوا الداريني فقاال اشترينامهنه يف حياته ، وكذبا فكلفا البينة فلم يقدرا عليها فرفعوا ذلك إىل النيب 

يعين الداريني يقول  -فإن اطلع على أهنما استحقا إمثا : صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تبارك وتعاىل فإن عثر يقول 
امليت يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األوليان فيقسمان باهللا يقول إن كانا كتما حقا فآخران من أولياء : 
فيحلفان باهللا إن مال صاحبنا كان كذا وكذا ، وأن الذي نطلب قبل الداريني حلق وما اعتدينا إنا إذا ملن الظاملني : 

ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على ، فهذا قول الشاهدين أولياء امليت حني اطلع على خيانة الداريني يقول اهللا تعاىل 
أن يعودوا ملثل ذلك وقد رواه الشافعي عن أيب سعيد معاذ بن موسى عن بكري  -يعين الداريني والناس  -وجهها 

وإمنا : أخذت هذا التفسري عن جماهد ، واحلسن ، والضحاك قال الشافعي : بن معروف ، عن مقاتل وقال مقاتل 
 م إذا كان هذا املعىن ، واهللا أعلممعىن شهادة بينكم أميان بينك

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، ثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل اآلدمي ، مبكة ، ثنا إبراهيم بن عبد اهللا  - ٣٣١٠
البصري ، ثنا علي بن املديين ، ثنا حيىي بن آدم ، ثنا ابن أيب زائدة ، عن حممد بن أيب القاسم ، عن عبد امللك بن 

خرج رجل من بين سهم مع متيم الداري ، وعدي : ري ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال سعيد بن جب
بن بداء فمات السهمي بأرض ليس هبا مسلم ، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة خموصا بالذهب ، فأحلفهما 

متيم وعدي ، فقام رجالن من أولياء اشتريناه من : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث وجدوا اجلام مبكة فقالوا 
يا أيها الذين آمنوا " السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادهتما ، وأن اجلام لصاحبهم ، وفيهم نزلت هذه اآلية 

وهذا احلديث الصحيح يشري لتفسري مقاتل بن حيان بالصحة وقد حيتمل أن يكون املراد بقوله شهادة "شهادة بينكم 
م املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم الشهادة نفسها ، وكذلك ذكرها مقاتل بن حيان بينكم إذا حضر أحدك

بروايتنا وهو أن يكون للمدعني اثنان ذوا عدل من املسلمني يشهدان هلم مبا ادعوا على الداريني من اخليانة ، مث قال 
، فالداريان اللذان ادعي عليهما على ما إذا مل يكن للمدعني منكم بينة  -يعين واهللا أعلم  -أو آخران من غريكم 

ال يعلمان ذلك فيقسمان باهللا على  -يعين ادعيا االبتياع ، والوارثان  -حكاه مقاتل فإن عثر على أهنما استحقا إمثا 
 ما ذكره مقاتل ، واهللا أعلم

د بن عثمان النسوي ، أنا أخربنا أبو حممد احلسن بن عاز املؤمل املؤملي ، أنا أبو عثمان البصري ، أنا أمح - ٣٣١١
احلسن بن أمحد بن عبد اهللا بن أيب شعيب ، أنا حممد بن سلمة ، عن حممد بن إسحاق ، عن أيب النضر ، عن باذان ، 



: " عن متيم الداري ، يف هذه اآلية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت فقال : موىل أم هانئ ، عن ابن عباس ، 
عدي بن بداء ، وكانا نصرانيني خيتلفان إىل الشام قبل اإلسالم فأتيا الشام لتجارهتما ، برئ الناس منها غريي وغري 

وقدم عليهما موىل لبين سهم يقال له بديل بن أيب مرمي بتجارة ومعه جام من فضة ، وهو عظم جتارته ، فمرض 
ذلك اجلام فبعناه بألف درهم ، مث  فلما مات أخذنا: قال متيم " فأوصى إليهما ، وأمرمها أن يبلغا ما ترك إىل أهله 

ما : اقتسمناه أنا وعدي بن بداء ، فلما قدمنا إىل أهله دفعنا إليهم ما كان معنا ، وفقدوا اجلام فسألونا عنه ، فقلنا 
فلما أسلمت بعد قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة تأمثت من : ترك غري هذا وما دفع إلينا غريه قال متيم 

، وأتيت أهله فأخربهتم اخلرب ، وأديت إليهم مخسمائة درهم ، وأخربهتم أن عند صاحيب مثلها ، فوثبوا إليه  ذلك
فأتوا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأهلم البينة ، فلم جيدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه مبا يعظم به على أهل دينه 

أن ترد أميان بعد أمياهنمفقام عمرو : شهادة بينكم إىل قوله تعاىل  ، فحلف ، فأنزل اهللا عز وجل يا أيها الذين آمنوا
بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا ، فنزعت اخلمسمائة من يد عدي بن بداء ذكره الكليب يف هذه الرواية ، وذكره 

ى أهنما يف رواية حممد بن مروان عند معىن ما ذكر مقاتل ، فإن كان ما ذكره هاهنا حمفوظا فيحتمل إن عثر عل
استحقا إمثا ، إمنا كان بقول متيم الداري وشهادته فكان شاهدا واحدا ، فحلف الوليان الوارثان عمرو بن العاص 

 واملطلب بن أيب وداعة مع شاهدمها واستحقا ، واهللا أعلم
ة جييز شهادة كل ملة على ملتها ، وال جييز شهاد" كان شريح : وروى جمالد ، عن الشعيب ، قال  - ٣٣١٢

هذا هو " اليهودي على النصراين ، وال النصراين على اليهودي ، إال املسلمني فإنه جييز شهادهتم على امللل كلها 
 مذهب شريح يف ذلك

وقد غلط فيه أبو خالد األمحر ، عن جمالد فروى عنه ، عن الشعيب ، عن جابر أن النيب صلى اهللا عليه  - ٣٣١٣
وكذا أمجعوا على " شهادة أهل الكتاب : " ويف رواية أخرى " على بعض  أجاز شهادة اليهود بعضهم: " وسلم 

 خطئه يف ذلك ، واهللا أعلمباب القضاء باليمني مع الشاهد
أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ببغداد ، أنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار ،  - ٣٣١٤

أنا زيد بن احلباب ، حدثين سيف بن سليمان املكي ، قال حدثين قيس بن  أنا احلسن بن علي بن عفان العامري ،
سعد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ،وأخربنا ابو عبداهللا احلافظ وآخرين قالوا أخربنا أبو العباس حممد بن 

 عبدالرمحن عن سهيل يعقوب أخربنا الربيع بن سليمان أخربنا الشافعي وأخربنا عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن أيب
تابعه عبد اهللا بن " قضى بشاهد وميني " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن ايب صاحل عن ابيه عب ايب هريرة 

قضى باليمني مع الشاهد " وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلارث املخزومي ، عن سيف بن سليمان بإسناده 
كان سيف بن سليمان عندي ثبتا ممن يصدق ، وحيفظ ، ويف : حيىي بن سعيد القطان يف األموال وقال : قال عمرو " 

وقد تابعه عبد الرزاق ، وأبو : ممن يصدق وحيفظ قال الشيخ : رواية أخرى عنه ، كان سيف بن سليمان عندنا ثقة 
 حذيفة عن حممد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس

عبد اهللا احلافظ وآخرون قالوا أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا  وأخربنا أبو - ٣٣١٥
الشافعي ، أنا عبد العزيز بن حممد ، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب 

وأخربنا أبو احلسن بن احلسني  - ٣٣١٧"قضى باليمني مع الشاهد " هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
العلوي ، أنا أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ ، أنا أمحد بن الصباح ، أنا شبابة ، أنا عبد العزيز املاجشون ، عن 

قضى بشهادة رجل " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أيب طالب 



 وقضى به علي بالعراق" حب احلق واحد مع ميني صا
أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حبر : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال  - ٣٣١٨

بن نصر ، أنا ابن وهب ، أخربين ابن هليعة ، ونافع بن يزيد ، عن عمارة بن غزية األنصاري ، عن سعيد بن عمرو 
هذا ما رفع أو ذكر عمرو بن حزم واملغرية بن شعبة : ن عبادة ، أنه وجد كتابا يف كتب آبائه بن شرحبيل بن سعد ب

بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل رجالن خيتصمان مع أحدمها شاهد له على حقه ، فجعل : قاال 
عن سعيد ، عن أبيه ، : وقيل " ه ميني صاحب احلق مع شاهده فاقتطع بذلك حق" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وجدنا يف كتب سعد بن عبادة وقد روينا يف هذا عن جابر بن عبد اهللا ، وعبد اهللا بن عمر ، وزيد : عن جده ، قال 
 بن ثابت ، وسرق الزبيب العنربي ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

رضي اهللا عنهم ، مث عن عمر بن عبد وروينا فيه عن أيب بكر ، وعثمان ، وعلي ، وأيب بن كعب ،  - ٣٣١٩
العزيز ، والشعيب ، وحيىي بن يعمر ، وعبد اهللا بن عتبة ، وشريح ، وسليمان بن يسار ، وأيب سلمة بن عبد الرمحن ، 

قال الشافعي " يقضيان بذلك يعين شاهد وميني " أدركت سليمان بن حبيب والزهري : وعطاء قال كلثوم بن زياد 
هد ال خيالف من ظاهر القرآن شيئا ألنا حنكم بشاهدين ، وبشاهد وامرأتني وال ميني ، فإذا كان واليمني مع الشا: 

شاهد حكمنا بشاهد وميني ، وليس هذا خبالف ظاهر القرآن ألنه مل حيرم أن جيوز أقل مما نص عليه يف كتابه ، 
 عز وجل أن نأخذ ما آتانا ، وننتهي عما ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم مبعىن ما أراد اهللا ، وقد أمرنا اهللا

هنانا ، ونسأل اهللا العصمة والتوفيقباب تأكيد اليمني ، باملكان ، والزمان ، والوعظ والتخويف باهللا عز وجل وكيف 
 حيلف

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن داود الرزاز ببغداد ، أنا أبو عمرو ، وعثمان بن أمحد الدقاق ، أنا  - ٣٣٢٠
: مد بن عبيد اهللا املنادي ، أنا أبو بدر ثنا هاشم بن هاشم ، أخربين عبد اهللا بن نسطاس ، موىل كثري بن الصلت حم

ال حيلف أحد على ميني آمثة عند : " أن جابر بن عبد اهللا ، أخربه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
 "النار ، أو وجبت له النار منربي هذا ولو على سواك أخضر إال تبوأ مقعده من 

وكذلك قاله أبو ضمرة ، عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أيب وقاص ، عن عبد اهللا بن نسطاس ، عن  - ٣٣٢١
من حلف على منربي هذا بيمني آمثة تبوأ مقعده من النار : " جابر بن عبد اهللا ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

اق ، أنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، فذكره وروي أخربنا أبو زكريا بن أيب إسح" 
 "من حلف عند منربي " بإسناد حسن عن أيب هريرة ، مرفوعا 

أن ابعث إيل : كتب إيل أبو بكر الصديق : وروى الشافعي ، بإسناده عن املهاجر بن أيب أمية ، قال  - ٣٣٢٢
 - ٣٣٢٣"ما قتل دادويه : أحلفه مخسني ميينا عند منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ف" بقيس بن مكشوح يف وثاق ، 

أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي أنا أبو عبد اهللا حممد بن 
: مسع أبا غطفان بن طريف املري ، يقول إبراهيم العبدي ثنا حيىي بن بكري ، أنا مالك ، عن داود بن احلصني ، أنه 

اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع يف دار إىل مروان بن احلكم ، فقضى مروان على زيد باليمني على املنرب ، فقال زيد 
فجعل زيد حيلف أن حقه حلق ، ويأىب أن حيلف " ال واهللا إال عند مقاطع احلقوق ، : أحلف له مكاين قال مروان : 

أخربنا أبو سعيد حممد بن موسى ، أنا أبو العباس األصم ، أنا الربيع بن " ، فجعل مروان يعجب من ذلك على املنرب 
لو مل يعرف زيد أن اليمني عليه لقال ملروان : سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، فذكر هذا احلديث قال الشافعي 

 ما هذا علي



حلف على املنرب يف خصومة كانت بينه وبني رجل ، وأن  وبلغين أن عمر بن اخلطاب: قال الشافعي  - ٣٣٢٤
: أخاف أن يوافق قدر بالء فيقال : " عثمان بن عفان ردت عليه اليمني على املنرب فاتقاها وافتدى منها ، وقال 

 "بيمينه 
جتهم ومن ح: واليمني على املنرب ال اختالف فيه عندنا يف قدمي وال حديث علمته قال : قال الشافعي  - ٣٣٢٥

فيه مع إمجاعهم أن مسلما والقداح ، أخرباين عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، أن عبد الرمحن بن عوف رأى 
. ال : قالوا " فعلى عظيم من األموال ؟ : " قال ، ال : فقالوا " على دم ؟ : " قوما حيلفون بني املقام والبيت ، فقال 

 -يعين يأنسوا به  -هكذا يف روايتنا ، وروي أن يبهى الناس " املقام ولقد خشيت أن يتهاون الناس هبذا : " قال 
فذهبوا إىل أن العظيم من األموال ما وصفت من عشرين دينارا فصاعدا قال : حىت تقل هيبته يف قلوهبمقال الشافعي 

نا أن حيلف وقد روى الذين جالسونا أن عمر جلب قوما من اليمن فأدخلهم احلجر ، وأحلفهم وقد أنكروا علي: 
من مبكة بني الركن واملقام ، ومن باملدينة على املنرب ، وحنن ال جنلب أحدا من بلده واحتج الشافعي يف االستحالف 

 صالة العصر: بعد العصر بقول اهللا عز وجل حتبسوهنما من بعد الصالة فيقسمان باهللا وقال املفسرون 
 "ما خانا : هما بعد العصر أحلف" وروينا عن أيب موسى األشعري ، أنه  - ٣٣٢٦
ثالثة ال يكلمهم اهللا " ويف احلديث الثابت عن أيب هريرة ، رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٣٢٧

ويف رواية " رجل حلف على مال امرئ مسلم بعد صالة العصر ليقتطعه : يوم القيامة وال يزكيهم ، وال ينظر إليهم 
 "ني بعد صالة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب رجل حلف على مي: " أخرى 
كتبت إىل ابن عباس من الطائف يف جاريتني ضربت إحدامها : وروينا عن ابن أيب مليكة ، أنه قال  - ٣٣٢٨

 احبسهما بعد صالة العصر ، مث اقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد اهللا" األخرى وال شاهد عليها ، فكتب إيل أن 
ففعلت فاعترفت أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا " ، وأمياهنم مثنا قليال 

 الشافعي أنا عبد اهللا بن مؤمل ، عن عبد اهللا بن أبيمليكة فذكره
وقد كان من حكام : قال الشافعي " أمر بأن حيلف على املصحف " وروى الشافعي أن ابن الزبري ،  - ٣٣٢٩

 اآلفاق من يستحلف على املصحف وذلك عندي حسن
وروينا عن ابن سريين ، أن كعب بن سويد ، أدخل يهوديا الكنيسة ووضع التوراة على : قال الشيخ  - ٣٣٣٠

باس أنا أبو الع: أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، وحممد بن احلسني السلمي قاال . رأسه واستحلفه باهللا عز وجل 
قال عبد اهللا بن : حممد بن يعقوب ، أنا احلسن بن علي بن عفان ، أنا ابن عمري ، عن األعمش ، عن شقيق قال 

من حلف على ميني صرب ليقتطع هبا مال امرئ مسلم وهو فيها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعود 
ك يف كتاب اهللا عز وجإلن الذين يشترون بعهد اهللا زاد فيه غريه وتصديق ذل" فاجر لقي اهللا وهو عليه غضبان 
 ال بأس أن يفتدي الرجل بشيء يعطيه الذي يريد أن يستحلفه: وأمياهنم مثنا قليال قال الشافعي 

 "وقد روينا عن حذيفة ، أنه أراد أن يشتري ميينه : قال الشيخ  - ٣٣٣١
وحيلف الرجل يف حق نفسه : قال الشافعي " هم فدى ميينه بعشرة آالف در" وعن جبري بن مطعم ، أنه  - ٣٣٣٢

 على البت ، وعلى علمه يف أبيه
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسدد ، أنا أبو األحوص ، أنا  - ٣٣٣٣

لرجل حلف باهللا الذي  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عطاء بن السائب ، عن أيب حيىي ، عن ابن عباس ، 
 يعين املدعي" ما له شيء عندك : " ال إله إال هو 



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو حممد احلسن بن حممد بن سختويه العدل ، أنا أبو إمساعيل حممد بن  - ٣٣٣٤
ثعليب ، عن أشعث بن إمساعيل ، أنا أبو نعيم الفضل بن دكني ، أنا احلارث بن سليمان الكندي ، حدثين كردوس ال

أن رجال من كندة ورجال من حضرموت اختصما يف أرض : قيس الكندي ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال " هل لك بينة ؟ : " يا رسول اهللا ، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي يف يده قال : من اليمن ، فقال احلضرمي 

أرضي اغتصبنيها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمني ، فقال رسول اهللا صلى اهللا ال ، ولكن أحلفه ، واهللا ما يعلم أهنا : 
فقال الكندي هي أرضه فردها الكنديباب النكول " ال يقتطع أحد ماال بيمني إال لقي اهللا وهو أجذم : " عليه وسلم 

وسلم يف القسامة ، ورد اليمني احتج الشافعي رضي اهللا عنه يف ذلك بآية اللعان وحبديث النيب صلى اهللا عليه 
 وكل هذا حتويل ميني من موضع قد ندبت فيه إىل املوضع الذي خيالفه: حبديث عمر فيها ، مث قال 

أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ ، إجازة وقرأته خبطه ، فيما مل يقرأ عليه من كتاب املستدرك ، أخربنا أمحد بن  - ٣٣٣٥
لدارمي ، أنا سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ، أنا حممد بن مسروق حممد بن مسلمة العنزي ، أنا عثمان بن سعيد ا

رد " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر 
، أنا حممد بن وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قراءة عليه ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب " اليمني على طالب احلق 

املنذر بن سعيد اهلروي شكر ، أنا يزيد بن عبد الصمد القرشي ، وسليمان بن أيوب الدمشقي ، أنا سليمان بن عبد 
الرمحن ، فذكره وروينا رد اليمني عن النكول عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، واملقداد رضي اهللا عنهمباب من جتوز 

 العاقلني املسلمني شهادته ومن ال جتوز من األحرار البالغني
: مسعت أبا العباس بن سريج ، يقول : مسعت أبا الوليد الفقيه ، يقول : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قال  - ٣٣٣٦

يكون حرا مسلما ، بالغا ، عاقال ، غري مرتكب لكبرية وال مصر على صغرية ، وال : " وسئل عن صفة العدالة قال 
 وهذا تلخيص ما قاله الشافعي مبسوطا فيمن تقبل شهادته: قال الشيخ " لعادة يكون تاركا للمروءة يف غالب ا

 أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ،  - ٣٣٣٧

أنا احلسن بن مكرم ، أنا أبو النضر ، أنا حممد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، 
رد شهادة اخلائن واخلائنة ، وذي الغمر على أخيه ، ورد شهادة القانع " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  :عن جده ، 

 "وأجازها على غريهم  -يعين التابع  -ألهل البيت 
وأنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ ، : وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو عبد الرمحن السلمي ، قاال  - ٣٣٣٨
بن املعايف الصيداوي ، بصيدا ، أنا حيىي بن عثمان احلضرمي ، أنا زيد بن حيىي بن عبيد ، أنا سعيد بن عبد  أنا حممد

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال 
 - ٣٣٣٩"ية ، وال ذي غمر على أخيه يف اإلسالم ال جتوز شهادة خائن وال خائنة ، وال زان وال زان: " وسلم 

ال جتوز شهادة ذي الظنة : " وروينا يف املراسيل عن عبد الرمحن األعرج ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 "واجلنة واحلنة 

شهادة أنه ال جيوز : " عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث مناديا  - ٣٣٤٠
 "خصم ، وال ظنني 

ال جتوز : " ويف حديث مسلم بن خالد ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، مرفوعا  - ٣٣٤١
 "وذي اجلنة " ويف رواية أخرى " شهادة ذي احلنة والظنة 

وال شهادة خصم ملن  مضت السنة أال جتوز شهادة خصم ، وال ظنني ،: " وروينا عن الزهري ، أنه قال  - ٣٣٤٢



 "خياصم 
أبطل شهادة رجل " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن معمر بن راشد ، عن موسى بن شيبة ،  - ٣٣٤٣

: وهذا وإن كان مرسال فإن األخبار املوصولة يف ذم الكذب تشهد له قال الشافعي رضي اهللا عنه " يف كذبة كذهبا 
يؤكد : قلت . نه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، وألنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه ال جتوز شهادة الوالد لولده أل

 "فاطمة بضعة مين ، من آذاها فقد آذاين : " تعليله قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
املسلمون عدول بعضهم على :" وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فيما كتب إىل أيب موسى  - ٣٣٤٤

الظنني : قال أبو عبيد رمحه اهللا "  جملود يف حد ، أو جمرب عليه شهادة الزور ، أو ظنني يف والء أو قرابة بعض ، إال
الذي يتهم بالدعاوة إىل غري أبيه ، أو املتويل غري مواليه ، وقد يكون أن يتهم يف شهادته لقريبه : يف الوالء والقرابة 

وأما شهادة األخ ألخيه ، فقد روينا عن ابن الزبري رضي اهللا عنهم أنه  :كالوالد للولد ، والولد للوالد قال الشيخ 
أجازها وهو قول شريح ، وعمر بن عبد العزيز ، والشعيب والنخعي ، رمحهم اهللا وأما شهادة أهل اهلوى فقد أجازها 

أو حالل املال ،  الشافعي إال أن يكون منهم من يعرف باستحالل شهادة الزور على الرجل ألنه يراه حالل الدم ،
فترد شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحل الشهادة للرجل إذا وثق به ، فيحلف له على حقه ويشهد له 

بالبت ، ومل حيضره ومل يسمعه ، فترد شهادته من قبل استحالله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل 
قد روينا احلديث يف عدم جواز شهادة : ته من جهة العداوة قال الشيخ املخالف له مباينة العداوة له ، فترد شهاد

 ذي غمر على أخيه ، وحديثا يف شهادة ذي الظنة وشهادة ذي احلنة ، وأما من تناول حراما أو شرب مسكرا
فقد روينا عن أيب موسى األشعري ، أنه جلد إنسانا يف شرب اخلمر ، وسود وجهه ، وطاف به يف الناس  - ٣٣٤٥

، فكتب إليه عمر أن مر الناس أن جيالسوه ويؤاكلوه ، وإن تاب فاقبلوا شهادته ، وأما " ال جتالسوه : " وقال 
 اللعب بالنرد ، فإنه غري جائز

أنا إمساعيل بن : ملاأخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن حممد الروذباري ، وأبو احلسني بن بشران ، قاال  - ٣٣٤٦
دان بن نصر ، أنا إسحاق بن يوسف ، أنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان حممد الصفار ، أنا سع

من لعب بالنردشري كمن غمس يده يف حلم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن بريدة ، عن أبيه ، قال 
 "اخلنزير ودمه 

أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا : قرئ ، قاال أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو حممد بن أيب حامد امل - ٣٣٤٧
احلسن بن علي بن عفان ، أنا حممد بن عبيد ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن سعيد بن أيب هند ، عن أيب 

وكذلك " من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله : " النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال : موسى األشعري ، قال 
ىي القطان ، عن عبيد اهللا ووقفه أيوب عن نافع وقد رواه موسى بن ميسرة ويزيد بن املعاد وأسامة بن زيد رواه حي

عن سعيد بن أيب هند مرفوعا وروينا فيه ، عن عثمان بن عفان ، وعبد اهللا بن مسعود ، وعبد اهللا بن عمر ، وعبد 
 اهللا بن الزبري ، وعبد اهللا بن عمرو ، وأما الشطرنج

فقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا ابن وهب ،  - ٣٣٤٨
 "الشطرنج هو ميسر األعاجم : " أنا سليمان بن بالل ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن علي ، أنه كان يقول 

نج فقال ما هذهالتماثيل اليت أنتم هلا عاكفون ألن مر على قوم يلعبون بالشطر" وروينا عن علي ، أنه  - ٣٣٤٩
 "ميس أحدكم مجرا حىت يطفأ خري له من أن ميسها 

 "صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدكم قتلت وما قتل " وعن علي ،  - ٣٣٥٠



ل يتيم من ويل ما: " وبلغنا عن ابن عباس ، أنه قال " الشطرنج من النرد : " وكان مالك بن أنس يقول  - ٣٣٥١
 "فأحرقها 
وروينا يف كراهية اللعب به عن ابن " ال يلعب بالشطرنج إال خاطئ : " وروينا عن أيب موسى أنه قال  - ٣٣٥٢

عمر ، وأيب سعيد اخلدري ، وعائشة وكرهه مجاعة من التابعني ، ورخص فيه فيما بلغنا سعيد بن جبري ، والشعيب ، 
ي شهادة الالعب به إذا كان مل يغفل به عن الصالة فيكثر ، وأما واحلسن ولوقوع االختالف فيه قبل الشافع

 الكراهية فقد نص عليها ، وأما اللعب باحلمام
شيطان يتبع : " فقد روينا عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال يتبع محامة قال  - ٣٣٥٣
بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا موسى بن إمساعيل ، أنا محاد  أخربنا أبو: أخربنا أبو علي الروذباري قال " شيطانة 

والقول األول يف الالعب به ومبا مل يرد : ، عن حممد بن عمرو ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، فذكره قال الشيخ 
 وأما الضرب بالعود والطبل وغري ذلك من املعازف. حترميه نصا ، كالقولفي اللعب بالشطرنج 

فأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو بكر بن عبد اهللا ، أنا احلسن بن سفيان ، أنا هشام بن عمار ،  - ٣٣٥٤
أنا صدقة بن خالد ، أنا ابن جابر ، عن عطية بن قيس الكاليب ، عن عبد الرمحن بن غنم األشعري ، حدثين أبو 

ليكونن يف أميت أقوام يستحلون : "  عليه وسلم يقول واهللا ما كذبين أنه مسع النيب صلى اهللا: عامر ، أو أبو مالك 
سارحة هلم ، فيأتيهم رجل حلاجته ،  احلرير ، واخلمر ، واملعازف ، ولينزلن أقوام إىل جنب علم تروح عليهم

 "ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم اهللا ، فيضع العلم ، وميسخ آخرين قردة ، وخنازير إىل يوم القيامة : فيقولون 
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا محزة بن حممد بن عباس ، أنا إبراهيم بن دنوقا ، أنا زكريا بن أيب  - ٣٣٥٥

بن عمرو ، عن عبد الكرمي ، عن قيس بن حبتر ، قال ابن عباس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه  عدي ، أنا عبيد اهللا
ورواه أيضا علي " كل مسكر حرام : وقال " إن اهللا عز وجل حرم عليكم اخلمر ، وامليسر والكوبة : " وسلم قال 

  عليه وسلم وفيه من الزيادةبن بذمية ، عن قيس بن حبتر فروي أيضا عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا أبو علي احلسني بن صفوان ، أنا عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا ،  - ٣٣٥٦

حدثين أيب ، أنا حيىي بن إسحاق السيلحيين ، عن حيىي بن أيوب ، عن عبيد اهللا بن زحر ، عن بكر بن سوادة ، عن 
إن ريب حرم علي اخلمر ، وامليسر والقنني : " ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال قيس بن سعد بن عبادة 

 القمار: امليسر : قال أبو زكريا القنني العود وروينا عن ابن عمر ، أنه قال " والكوبة 
وقال أبو " كل ما هلى عن ذكر اهللا ، وعن الصالة فهو ميسر : " وروينا عن القاسم بن حممد ، أنه قال  - ٣٣٥٧

: الطبل ، وقيل : النرد ، ويقال : ، والكوبة  -الطنبور باحلبشية  -: القنني " قال ابن األعرايب : عبيد اهلروي 
بل معىن النرد ، ويدخل : عقيب قول من زعم أن الكوبة هي الطبل ، ويقال " ، وقال أبو سليمان اخلطايب " الربط 

 " يف معناه كل وتر هز وغري ذلك من املالهي
" مسع مزمارا فوضع أصبعيه على أذنيه ، ونأى عن الطريق " وروينا عن ابن عمر ، أنه : قال الشيخ  - ٣٣٥٨

 وقال كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمع مثل هذا ، فصنع مثل هذا
أنا أبو مسهر ، أنا أنا حممد بن إسحاق ، : أخربنا أبو بكر أمحد بن احلسن ، أنا أبو العباس األصم ، قال  - ٣٣٥٩

فسمع زمر رعاء فترك " كنت أسري مع ابن عمر : سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن نافع ، قال 
هكذا رأيت : ال ، مث عارض الطريق ، مث قال : قلت " هل تسمع ، هل تسمع ، هل تسمع : الطريق ، وجعل يقول 

 فوضع أصبعيه على أذنيه: وليد بن مسلم عن سعيد فذكر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل ورواه ال



الدف حرام ، والكوبة حرام ، : " وروينا عن ابن عباس ، رضي اهللا عنه أنه قال : قال الشيخ رمحه اهللا  - ٣٣٦٠
ور ، أنا أخربنا أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أمحد بن جندة ، أنا سعيد بن منص" واملزمار حرام 

أبو عوانة ، عن عبد الكرمي اجلزري ، عن أيب هاشم الكويف ، عن ابن عباس ، فذكره وقد روينا الرخصة يف الدف 
يف العرس وأما الغناء بغري عود فقد قال الشافعي رضي اهللا عنه يف الرجل يغين فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ، 

فال جتوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو : ، معروفا أو املرأة ويأيت له ، ويكون منسوبا إليه ، مشهورا به 
املكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبا إىل السفه وسقاطة املروءة ، ومن رضي هذا لنفسه 

 كامنستخفا ، وإن مل يكن حمرما بني التحرمي
حممد بن يعقوب ، أنا بكار بن قتيبة القاضي ، أنا صفوان بن  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس - ٣٣٦١

عن ابن مسعود : عيسى القاضي ، أنا محيد اخلراط ، عن عمار الدهين ، عن سعيد بن جبري ، عن أيب الصهباء ، 
ضا عن وروينا أي" هو واهللا الغناء : ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا قال " رضي اهللا عنه قال 

 ابن عباس
وروي ذلك " الغناء ينبت النفاق يف القلب كما ينبت املاء الزرع : " وروينا عن ابن مسعود ، أنه قال  - ٣٣٦٢

ولو كان ممن ال ينسب نفسه إليه ، وكان إمنا يعرف بأنه يطرب يف احلال : مرفوعا قال الشافعي رضي اهللا عنه 
 ليه ، وال يرضى به ، مل تسقط شهادته وكذلك املرأةفيترسم لذلك ، وال يؤتى لذلك ، وال يأيت ع

أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ، أنا : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قال  - ٣٣٦٣
ن دخل علي أبو بكر وعندي جاريتا: أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

: وليستا مبغنيتني ، فقال أبو بكر رضي اهللا عنه : من جواري األنصار تغنيان مبا تقاولت األنصار يوم بعاث ، قالت 
: أمبزمور الشيطان يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ وذلك يوم عيد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جاريتان يف أيام : " ويف رواية الزهري ، عن عائشة يف هذا احلديث "يا أبا بكر ، إن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا " 
وأما استماع احلداء ، ونشيد األعراب فال بأس به : قال الشافعي رضي اهللا عنه " مىن تغنيان وتدففان وتضربان 

 كثر أو قل ، وكذلك استماع الشعر
أنا يونس بن حبيب ، أنا : هللا بن جعفر ، قال أنا عبد ا: أخربنا أبو بكر حممد بن احلسني بن فورك قال  - ٣٣٦٤

كان أجنشة حيدو بالنساء ، وكان الرباء : أبو داود ، أنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، رضي اهللا عنه قال 
بن مالك حيدو بالرجال ، وكان أجنشة حسن الصوت ، كان إذا حدا أعنقت اإلبل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 "وحيك يا أجنشة ، رويدك سوقا بالقوارير " وسلم 
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، أنا أبو األزهر  - ٣٣٦٥

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة : السليطي ، أنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس قال 
 : "زة وهو يقول وابن رواحة آخذ بغر

 خلوا بين الكفار عن سبيله
 اليوم نضربكم على تنزيله
 ضربا يزيل اهلام عن مقيله
 ويذهل اخلليل عن خليله
 "يا رب إين مؤمن بقيله



حدثنا : أنا حيىي بن أيب طالب ، قال : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب قال  - ٣٣٦٦
أنشدت النيب صلى : ، أنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الثقفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، قال  أبو أمحد الزبريي

إن كان يف شعره : " مث قال " هيه هيه : " اهللا عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن أيب الصلت ، كل ذلك يقول 
كان حتسني الصوت بذكر اهللا ، والقرآن أوىل أن فإذا كان هذا هكذا بالشعر : قال الشافعي رضي اهللا عنه " ليسلم 

 يكون حمبوبا
أخربين جدي : قال : أخربين إمساعيل بن حممد بن الفضل الشعراين ، : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، قال  - ٣٣٦٧

ن أيب هريرة ، ثنا إبراهيم بن محزة ، أنا ابن أيب حازم ، عن يزيد بن اهلاد ، عن حممد بن إبراهيم ، عن أيب سلمة ، ع
ورواه " ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب حسن الصوت بالقرآن جيهر به : " أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
" كإذنه لنيب يتغىن بالقرآن " ويف رواية أخرى " ما أذن لنيب يتغىن بالقرآن " الزهري عن أيب سلمة فقال يف احلديث 

 الذي يؤوله الشافعي معناه يقرؤه حدرا وتزينا ، هذا
قال رسول اهللا : ورواه ابن جريج عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، رضي اهللا عنه قال  - ٣٣٦٨

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أخربين عبد الباقي بن قانع " ليس منا من مل يتغن بالقرآن " صلى اهللا عليه وسلم 
يف هذا ما روي : ذر نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، فذكرهقال الشافعي رمحه اهللا احلافظ ، نا حممد بن حيىي بن املن

يا أبا حممد ، أرأيت إذا مل يكن حسن : قلت البن أيب مليكة : عقب هذا احلديث : عن عبد اجلبار بن ورد قال 
 حيسن ما استطاع: الصوت قال 

هللا أشد " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :ويف حديث فضالة عن عبيد اهللا رضي اهللا ، عنه قال  - ٣٣٦٩
وإنه مسع عبد اهللا بن قيس أبا موسى ، : قال الشافعي " أذنا إىل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إىل قينته 

وأما شهادة الشعراء ، فقد قال الشافعي رضي اهللا . لقد أويت هذا من مزامري آل داود عليه السالم : " يقرأ ، فقال 
الشعر كالم حسن ، حسنه كحسن الكالم وقبيحه كقبيح الكالم ، غري أنه كالم باق سائر ، فذلك فضله : نه ع

على الكالم ، فمن كان من الشعراء ال يعرف بنقص املسلمني وأذاهم واإلكثار من ذلك ، وال بأن ميدح فيكثر 
بو جعفر أمحد بن عبيد احلافظ ، أنا إبراهيم بن أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أ - ٣٣٧٠الكذب مل ترد شهادته

احلسني ، أنا أبو اليمان ، أخربين شعيب ، عن الزهري ، أخربين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ، أن 
أن أيب بن كعب األنصاري رضي اهللا : مروان بن احلكم ، أخربه ، أن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث أخربه 

 "إن من الشعر حلكمة : " ربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عنه أخ
الشعر كالم حسنه : " ويف حديث هشام بن عروة عن أبيه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٣٣٧١

 وهذا مرسل وروي موصوال بذكر عائشة ، ووصله ضعيف" كحسن الكالم وقبيحه كقبيحه 
اهجهم ، : " ت عن الرباء بن عازب ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حلسان ويف احلديث الثاب - ٣٣٧٢

 "اللهم أيده بروح القدس : " ويف رواية أيب هريرة " ، وجربيل معك  -يعين املشركني  -
إن املؤمن جياهد بسيفه ولسانه ، : " ويف حديث كعب بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٣٣٧٣
 وهذا يف هجاء املشركني ، فأما هجاء املسلمني" ي نفسي بيده لكأمنا ترموهنم به نضح النبل والذ

فأخربنا أبو احلسني بن الفضل ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو اليمان ، أخربين  - ٣٣٧٤
عن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه ، عن  شعيب بن أيب محزة ، عن عبد اهللا بن أيب حسني ، حدثين نوفل بن مساحق ،

ورواه حممد بن عبد اهللا " من أرىب الربا االستطالة يف عرض املسلم بغري حق : " النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 



 "الشتم باهلجاء والرواية أحد الشامتني : " بن عمرو بن عثمان مرسال ، وزاد فيه 
ا أبو جعفر الرزاز ، أنا إبراهيم بن عبد الرمحن بن دنوق ، أنا حممد بن أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أن - ٣٣٧٥

قال رسول اهللا : سابق ، أنا إسرائيل ، عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
 "ليس املؤمن بالطعان ، وال باللعان ، وال بالفاحش ، وال بالبذيء : " صلى اهللا عليه وسلم 

وأما احلديثالذي أخربنا زيد بن أيب هاشم العلوي ، بالكوفة أنا أبو جعفر بن دحيم ، أنا إبراهيم بن عبد  - ٣٣٧٦
ألن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا ، أنا وكيع ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال 

وجهه عندي أن ميتلئ قلبه حىت : فقد قال أبو عبيد رمحه اهللا " ا ميتلئ جوف الرجل قيحا يريه خري من أن ميتلئ شعر
يغلب عليه فيشغله عن القرآن ، وعن ذكر اهللا عز وجل ، فيكون الغالب عليه من أي الشعر كان قال الشافعي يف 

قتال فيها من أظهر العصبية بالكالم ، وتألف عليها ، ودعا إليها ، وإن مل يكن يشهر نفسه ب: شهادة أهل العصبية 
فهو مردود الشهادة ، ألنه أتى حمرما ، ال اختالف فيه بني علماء املسلمني فيما علمته ، واحتج بقول اهللا عز وجل 

 "وكونوا عباد اهللا إخوانا " وبقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إمنا املؤمنون إخوة 
الصفار ، أنا أمحد بن منصور الرمادي ، أنا عبد أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد  - ٣٣٧٧

ال حتاسدوا ، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أنس بن مالك ، قال 
ك ورواه مال" وال تقاطعوا ، وال تدابروا ، وكونوا عباد اهللا إخوانا ، وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا " وال تقاطعوا : " بدل قوله " ال تباغضوا " رمحه اهللا عن ابن شهاب ، وقال 
أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس الطرائفي ، أنا عثمان بن سعيد ، أنا القعنيب فيما قرأ على مالك ، عن ابن 

 فذكره" ال تباغضوا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال شهاب ، عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، أن رسول 
وهبذا اإلسناد فيما قرأ على مالك ، عن أيب الزناد ، عن األعرج ، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا  - ٣٣٧٨

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث ، وال جتسسوا ، وال حتسسوا ، وال تنافسوا ، وال : " عليه وسلم قال 
 "دوا ، وال تباغضوا ، وال تدابروا ، وكونوا عباد اهللا إخوانا حتاس

من " ويف احلديث الثابت عن أيب هريرة ، رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ذكره  - ٣٣٧٩
 "قتل حتت راية عمية يغضب لعصبيته ، وينصر عصبية ، ويدعو إىل عصبية فقتل فقتلة جاهلية 

أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا حممود بن خالد الدمشقي ، أنا أخربنا  - ٣٣٨٠
يا رسول اهللا ، : قلت : الفريايب ، أنا سلمة بن بشر الدمشقي ، عن ابنة واثلة بن األسقع ، أهنا مسعت أباها ، يقول 

 "لم أن تعني قومك على الظ" ما العصبية ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم 
وأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ، أنا حممد بن سليمان  - ٣٣٨١

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه : بن احلارث ، أنا حممد بن عبد اهللا ، أنا محيد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال 
قال " ال : " عني الرجل قومه على احلق ؟ قال صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا أمن العصبية أن ي: وسلم فقال 

 واملزاح ال ترد به الشهادة ما مل خيرج يف املزاح إىل عضة النسب ، أو عضة حلد ، أو فاحشة: الشافعي 
ليث ، أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ،أنا عبيد بن شريك ، أنا حيىي بن بكري ، أنا ال - ٣٣٨٢

: " عن ابن عجالن ، عن سعيد املقربي ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
ويف حديث عبادة بن الصامت " إنك تداعبنا : " ورواه أسامة بن زيد ، عن سعيد املقربي وقال " ال أقول إال حقا 

وجتوز : قال الشافعي رضي اهللا عنه " ويعضه بعضنا لبعض " فيما أخذ عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



وهو قول عطاء ، واحلسن ، والشعيب رضي اهللا عنهم ، وحكاه أبو الزناد عن : شهادة ولد الزنا قال الشيخ 
 أصحابه الذين ينتهي إىل أقواهلم من أهل املدينة

 "الزنا شر الثالثة إن أبويه أسلما ومل يسلم هو  ولد" وروينا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا قال  - ٣٣٨٣
وأخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا عبيد بن شريك ، أنا ابن أيب مرمي ،  - ٣٣٨٤

أنا نافع بن يزيد عن ابن اهلاد ، عن حممد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب هريرة ، أنه مسع رسول 
فيحتمل أنه قال ذلك ملا يف أهل البدو " ال جتوز شهادة بدوي على صاحب قرية : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

من اجلهالة بأحكام الشريعة ، وقلة ضبطهم الشهادة على وجهها ، وإقامتها على حقها لقصور علمهم عما حييلها ، 
كذلك يفعل باخلائن والفاجر : جازها عمرو بن حريث وقال واهللا أعلم وأما شهادة املختبئ ، فقد ردها شريح ، وأ

، واختار الشافعي رضي اهللا عنه قول من جييزها ألن عمر رضي اهللا عنه أجاز شهادة الذين رصدوا رجال يزين ولكن 
 مل يتموا أربعة

 باب الرجوع عن الشهادة
أنا حممد بن إسحاق ، أنا علي بن حجر ، أنا أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ،  - ٣٣٨٥

أن رجلني شهدا عند علي رضي اهللا عنه على رجل بالسرقة فقطع علي عليه : هشيم ، عن مطرف ، عن الشعيب ، 
هذا هو السارق ال األول ، فأغرم علي الشاهدين دية يد املقطوع األول ، وقال : السالم يده ، مث جاءا بآخر فقاال 

ورواه الشافعي رضي اهللا عنه ، عن سفيان ، عن " نكما تعمدمتا لقطعت أيديكما ، ومل يقطع الثاين لو أعلم أ: " 
 أخطأنا على األولكتاب الدعوى والبينات: مطرف ، وقال وقاال 

 باب البينة على املدعي ، واليمني على من أنكر
اس حممد بن يعقوب ، أنا حيىي بن أيب طالب ، أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العب - ٣٣٨٦

أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا ابن جريج ، عن عبد اهللا بن أيب مليكة ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه 
وهكذا " لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء قوم وأمواهلم ، ولكن اليمني على املدعى عليه : " وسلم قال 
 اهللا بن وهب وعبد اهللا بن داود وغريمها ، عن ابن جريجرواه عبد 
وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا ابن عبيد الصفار ، أنا جعفر بن حممد الفريايب ، أنا احلسن بن سهل  - ٣٣٨٧

الزبري  كنت قاضيا البن: ، أنا عبد اهللا بن إدريس ، أنا ابن جريج ، وعثمان بن األسود ، عن ابن أيب مليكة ، قال 
فخرجت إحدامها على قوم ، وقد طعنت يف بطن : فأتيت جباريتني كانتا ختزران يف بيت قال : على الطائف قال 

فكتبت إىل ابن عباس ، فكتب : صاحبتها قال : من هلذا ؟ قالوا : أحدمها ، فظهرت من ظهر كفها طعنة ، فقالوا 
لو يعطى الناس بدعواهم الدعى رجال أموال قوم ودماءهم " : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ابن عباس 

فتلى عليها إن الذين يشترون بعهد اهللا : فادعها فذكرها قال " ، ولكن البينة على املدعي ، واليمني على من أنكر 
ن البينة ولك: " وأمياهنم مثنا قليالورواه صفوان بن صاحل ، عن الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، وقال يف احلديث 

 "على الطالب ، واليمني على املطلوب 
ورواه نافع بن عمر اجلمحي ، عن ابن أيب مليكة ، حنو رواية عبد الوهاب وغريه ، عن ابن جريج ورواه  - ٣٣٨٨

الفريايب ، عن الثوري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ابن أيب مليكة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه 
أخربنا علي بن أمحد بن . وهو غريب هبذا اإلسناد " البينة على املدعي ، واليمني على املدعى عليه "  :وسلم قال 

عبدان ، أنا أبو القاسم اللخمي ، أنا حممد بن إبراهيم بن كثري الصوري يف كتابه إلينا ، أنا الفريايب ، أخربناه سفيان 



 فريايبمل يروه عن سفيان إال ال: ، فذكره قال أبو القاسم 
 باب الرجالن يتنازعان شيئا يف يد أحدمها

أخربنا أبو القاسم عبيد اهللا بن عمر بن الفقيه الفامي ببغداد ، أنا أمحد بن سلمان النجاد ، أنا إمساعيل بن  - ٣٣٨٩
اهللا ، أنا وحدثنا أمحد ، أنا إبراهيم بن عبد : إسحاق ، أنا حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب ، أنا أبو عوانة قال 

جاء رجل من : أبو الوليد ، أنا أبو عوانة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال 
يا رسول اهللا ، إن هذا قد غلبين على : حضرموت ورجل من كندة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال احلضرمي 

عها ليس له فيها حق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه هي أرضي يف يدي أزر: أرض يل كانت أليب قال الكندي 
يا رسول اهللا إن الرجل فاجر ، ال يبايل على ما : فلك ميينه قال : ال ، قال : قال " ألك بينة ؟ : " وسلم للحضرمي 

فانطلق ليحلف فقال رسول اهللا صلى اهللا " ليس لك منه إال ذلك : " حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال 
 "أما لئنحلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقني اهللا وهو عنه معرض " يه وسلم ملا أدبر عل

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ القاضي ، أنا أمحد بن سلمة ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، أنا جرير ، عن منصور  - ٣٣٩٠
ن حلف على ميني صرب يقتطع هبا مال م: " ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ما حيدثكم أبو : فدخل األشعث بن قيس فقال : قال " امرئ مسلم ، هو فيها فاجر ، لقي اهللا وهو عليه غضبان 
صدق أبو عبد الرمحن يف نزلت كان بيين وبني رجل أرض باليمن فخاصمته : كذا وكذا قال : عبد الرمحن ؟ قالوا 

إذن حيلف ، فقال : قلت " فيمينه : " ال قال : فقلت " هل لك بينة ؟ : " وسلم فقال إىل النيب صلى اهللا عليه 
من حلف على ميني صرب ، يقتطع هبا مال امرئ مسلم ، هو فيها : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عند ذلك 

 آخر اآلية فنزلت إن الذين يشترون بعهد اهللا مثنا قليال إىل" فاجر ، لقي اهللا وهو عليه غضبان 
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ،  - ٣٣٩١

أن رجلني تداعيا دابة ، : أنا ابن أيب حيىي ، عن إسحاق بن أيب فروة ، عن عمر بن احلكم ، عن جابر بن عبد اهللا ، 
ورواه "فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذي هي يف يده " دابته نتجها ،  فأقام كل واحد منهما البينة أهنا

 أيضا أبو حنيفة عن هيثم الصرييف ، عن الشعيب ، عن جابر ، أن رجلني اختصما يف ناقة وروي ذلك عن شريح
 باب الرجلني يتنازعان شيئا يف أيديهما أو يف يد ثالث

ل البزار بالطابران ، أنا عبد اهللا بن أمحد بن منصور الطوسي ، أنا حممد أخربنا أبو نصر حممد بن إمساعي - ٣٣٩٢
بن إمساعيل الصائغ ، أنا روح بن عبادة ، أنا سعيد وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد الصفار ، أنا 

ن أيب بردة ، عن أبيه ، عن حممد بن يونس ، أنا سعيد بن عامر ، أنا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد ب
يف بعري ليس لواحد : اختصم رجالن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شيء وقال روح : أيب موسى ، قال 

ورواه غندر ، عن شعبة ، عن قتادة فأرسله ، " فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما نصفني : " منهما بينة 
 ومل يذكر فيه أبا موسى

ورواه أبو قالبة ، عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أيب بردة ، عن أبيه ، عن  - ٣٣٩٣
فقضى به النيب " أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقام كل واحد منهما شاهدين ، " جده 

أبو طاهر حممد بن احلسن احملمدآباذي ، أنا أبو  أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا" صلى اهللا عليه وسلم بينهما نصفني 
ورواه ابن أيب عروبة ، عن . قالبة ، أنا سعيد بن عامر ، أنا شعبة ، فذكره ، فخالف غندرا يف اإلسناد واملنت مجيعا 

 قتادة موصوال مبعىن هذا



أنا مهام ، أنا قتادة ، عن سعيد  أخربنا علي بن أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا متتام ، أنا هدبة ، - ٣٣٩٤
فقسمه رسول اهللا " بن أيب بردة ، عن أبيه ، عن أيب موسى أن رجلني ادعيا بعريا فبعث كل واحد منهما شاهدين ، 

ورواه الضحاك بن محرة ، عن قتادة ، عن أيب جملز ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، " صلى اهللا عليه وسلم بينهما 
عن النضر بن أنس ، عن بشري بن هنيك ، عن أيب هريرة ، : ة عن قتادة ، واختلف عليه فقال ورواه أمحد بن سلم

وقيل عن النضر بن أنس ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، وقيل عنه عن أيب بردة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
حدثت أبا بردة هذا احلديث قال أنا : مرسال وحكى البخاري عن محاد بن سلمة فيما بلغه عنه قال مساك بن حرب 

أنبئت أن رجلني اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : وحديث مساك إمنا هو عن متيم بن طرفة قال : الشيخ 
وسلم يف بعري ونزع كل واحد منهما شاهدين ، فجعله بينهما أخربنا أبو حازم احلافظ ، أنا أبو الفضل بن مخريويه ، 

. د بن منصور ، أنا أبو عوانة ، عن مساك بن حرب ، عن متيم بن طرفة ، فذكره مرسال أنا ابن جندة ، أنا سعي
 وكذلك رواه الثوري ، عن مساك ، ورواه ، حممد بن جابر عن مساك ، وقال يف بعري ، كل واحد منهما آخذ برأسه

أبو داود ، أنا حممد بن أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، أنا حممد بن بكر بنداسة ، أنا  - ٣٣٩٥
أن : املنهال ، أنا يزيد بن زريع ، أنا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة ، عن خالس ، عن أيب رافع ، عن أيب هريرة ، 

: " رجلني اختصما يف متاع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 "ما كان ، أحبا ذلك أو كرها استهما على اليمني 

وحدثنا أبو داود ، أنا أبو بكر بن شيبة ، أنا خالد بن احلارث ، عن سعيد بن أيب عروبة ، بإسناده : قال  - ٣٣٩٦
وهذا حمتمل " فأمرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستهما على اليمني " يف دابة وليس هلما بينة : مثله ، قال 

ة القضية األوىل وكان صلى اهللا عليه وسلم جعلها بينهما حبكم اليد ، فطلب كل واحد منهما ميني أن يكون من تتم
صاحبه يف النصف الذي حصل له ، فجعل عليهما اليمني فتنازعا يف البداية بأحدمها ، فأمرمها أن يستهما على 

 اليمني
ن ، أنا أمحد بن يوسف ، أنا عبد الرزاق ، أنا ويف مثل هذا أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر القطا - ٣٣٩٧

إذا أكره االثنان على : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : معمر ، عن مهام بن منبه ، عن أيب هريرة ، قال 
 "اليمني فاستحباها فأسهم بينهما 

ها وقيل عن عبد الرمحن قال ورواه أمحد بن حنبل عن عبد الرزاق إذا أكره االثنان على اليمني واستحبا - ٣٣٩٨
 "عرض على قوم اليمني فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم يف اليمني أيهم حيلف " إن النيب صلى اهللا عليه وسلم : " 

إذا : " ورواه أبو بكر بن حيىي بن النضر ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٣٩٩
 "و استحباها استهما عليه أكره االثنان على اليمني ، أ

أنبأين أبو عبد اهللا إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا عبد اللهنب حممد ، أنا قتيبة ، أنا بكري بن األشج ،  - ٣٤٠٠
اختصم رجالن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمر ، فجاء كل واحد : أنه مسع سعيد بن املسيب ، يقول 

اللهم أنت تقضي : " لى عدة واحدة ، فأسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهما وقال منهما بشهداء عدول ع
 "فقضى للذي خرج له السهم " ورواه ابن أيب مرمي ، عن الليث ، وزاد " بينهما 
حيلف : " وروينا عن علي ، يف رجلني تنازعا يف بغل ، وجاء كل واحد منهما بشهود ، وأبيا الصلح قال  - ٣٤٠١

د اخلصمني أنه بغله ما باعه ، وال وهبه ، وإن تشاححتما أيكما حيلف أقرعت بينكما على احللف ، فأيكما قرع أح
 "حلف 



قضى بينهما نصفني يف فرس وجداه مع رجل ، وأقام كل واحد بينة أنه " وروي عن أيب الدرداء ، أنه  - ٣٤٠٢
 "أنتج عنده 
ن من األنصار إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيتصمان يف جاء رجال: وروينا عن أم سلمة ، قالت  - ٣٤٠٣

إمنا أنا بشر أقضي فيما مل ينزل علي فيه شيء برأيي ، فمن : " مواريث قد درس عليلها وهلك من يعرفها فقال 
. اهللا فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول : قال " قضيت له شيئا من حق أخيه فإمنا يقتطع إسطاما من نار 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق " اذهبا فاقسما وتوخيا احلق مث استهما ، مث ليحلل كل واحد منكما صاحبه : " قال 
، أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا أسامة بن زيد ، عن عبد اهللا بن 

ذا احلديث أصل لقول من قال يف البينتني إذا تعارضتا يوقف الشيء بينهما وه. رافع ، عن أم سلمة ، هبذا احلديث 
 حىت يصطلحا

 باب القافة ، ودعوى الولد
أخربنا أبو احلسني علي بن حممد بن عبد اهللا بن بشران ، وأبو حممد عبداهللا بن حيىي بن عبد اجلبار  - ٣٤٠٤

أنا أمحد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، أنا ابن أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، : السكري ببغداد ، قاال 
دخل عليها وهو مسرور " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : جريج ، أخربين ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة ، 

ورأى أسامة بن زيد ، وزيدا نائمني ، وقد خرجت " أمل تسمعي ما قال املدجلي : " تربق أسارير وجهه ، فقال 
: ورواه إبراهيم بن سعيد ، عن الزهري ، وقال يف احلديث " إن هذه األقدام بعضها من بعض : " ما فقال أقدامه

وكان زيد أمحر أشقر أبيض ، وكان : فسر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم وأعجبه ، وأخرب به عائشة قال إبراهيم 
 ان جمزز قائفاوك: أسامة مثل الليل ورواه يونس عن الزهري ، وقال يف احلديث 

أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ،  - ٣٤٠٥
أنا مالك ، وأخربنا أبو أمحد عبد اهللا بن حممد بن احلسن املهرجاين ، أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ، أنا حممد بن 

أن عمر بن اخلطاب ، : ىي بن بكري ، ثنا مالك عن حيىي بن سعيد ، عن سليمان بن يسار إبراهيم العبدي ، أنا حي
كان يليط أوالد اجلاهلية مبن ادعاهم يف اإلسالم فأتى رجالن ، كالمها يدعي ولد امرأة فدعا عمر بن اخلطاب قائفا 

. أخربيين خربك :  دعا املرأة فقال لقد اشتركا فيه فضربه عمر بن اخلطاب بالدرة ، مث: فنظر إليهما فقال القائف 
كان هذا ألحد الرجلني يأتيين وهي يف إبل ألهلها فال يفارقها حىت يظن ، وتظن أنه قد استمر هبا حبل ، مث : فقالت 

، فال أدري من أيهما هو ؟ فكرب القائف فقال  -تعين اآلخر  -انصرف عنها فأهريقت دماء مث خلف عليها هذا ، 
 ال أيهما شئتو: عمر للغالم 

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا احلسن بن سفيان ، أنا أبو بكر بن أيب شيبة ، أنا  - ٣٤٠٦
قضى يف رجلني " أن عمر ، : أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب ، عن أبيه ، 

ورواه عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن " اتبع أيهما شئت : فقال عمر للرجل  ادعيا رجال ال يدري أيهما أبوه ،
فقام الغالم فتبع : هشام ، بطوله مبعىن رواية سليمان بن يسار ، وهذا إسناد صحيح موصول قال فيه عبد الرمحن 
قتادة عن ابن املسيب أحدهم قال عبد الرمحن بن حاطب فكأين أنظر إليه متبعا ألحدمها يذهب وهذا أوىل من رواية 

ورواه مبارك بن فضالة عن احلسن ، أن عمر ، جعله هلما يرثانه ويرثهما ، وكالمها منقطع ، ورواية املدنيني موصولة 
، ورواية سليمان بن يسار هلا شاهدة روينا عن أيب موسى ، وابن عباس ، وأنس بن مالك يف األخذ بقول القافة ، 

 وأما اإلقراع بينهما



فأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا احلسن بن حممد  - ٣٤٠٧
" الزعفراين ، أنا شبابة ، أنا شعبة ، عنسلمة بن كهيل ، عن الشعيب ، عن أيب اخلليل ، أو ابن اخلليل ، عن علي أن 

أن يقرع بينهم ، وأمر الذي قرع أن يعطي اآلخرين  ثالثة اشتركوا يف ظهر امرأة ، فادعوا الولد ، فأمر علي رجال
وهكذا رواه سلمة بن كهيل ، عن الشعيب موقوفا وهو احملفوظ ورواه األجلح بن " ثلثي الدية ، ويكون الولد له 

كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ، إذ : عبد اهللا ، عن الشعيب ، عن أيب اخلليل ، عن زيد بن أرقم ، قال 
فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت : ء رجل من أهل اليمن ، فذكر له قضاء علي هذا قال جا

نواجذه ورواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن صاحل ، عن الشعيب ، عن عبد خري ، عن علي : أضراسه أو قال 
صلى اهللا عليه وسلم يف القرعة ، مل عبد اهللا بن اخلليل احلضرمي ، عن زيد بن أرقم ، عن النيب : وقال البخاري 

يتابع عليه ، ومل يعد رواية عبد الرزاق حمفوظة ورواه داود األودي ، عن الشعيب ، عن أيب جحيفة ، فذكر قضاء 
 وضحك منه حىت بدت نواجذه وداود غري حمتج به: علي وبلوغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الولد بينكما وهو : " علي ، يف رجلني وقعا على امرأة يف طهر ، فقال  وروي عن ابن أيب ظبيان ، عن - ٣٤٠٨
الولد بينكما مرسال ويف ثبوته عن علي نظر ، واهللا أعلمباب : وروي من وجه آخر يف طهر فقال " للباقي منكما 

 املرأة تأيت بولد ال حيتمل أن يكون من الثاين وحيتمل أن يكون من األول
د عبد اهللا بن حممد بن حسن العدل ، أنا أبو بكر حممد بن جعفر املزكي ، أنا حممد بن أخربنا أبو أمح - ٣٤٠٩

إبراهيم العبدي ، أنا ابن بكري ، أنا مالك ، عن يزيد بن عبد اهللا بن اهلاد ، عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي 
ا زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، مث أن امرأة هلك عنه: ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد اهللا بن أيب أمية ، 

تزوجت حني حلت فمكثت عند زوجها أربعةأشهر ونصف شهر مث ولدت ولدا تاما ، فجاء زوجها إىل عمر بن 
أنا : " اخلطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء اجلاهلية قدماء ، فسأهلن عن ذلك فقالت امرأة منهن 

جها حني محلت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها يف بطنها ، فلما أصاهبا أخربك عن هذه املرأة هلك عنها زو
، " زوجها الذي نكحها ، وأصاب الولد املاء ، حترك الولد يف بطنها وكرب فصدقها عمر بن اخلطاب وفرق بينهما 

 أما إنه مل يبلغين عنكما إال خري ، وأحلق الولد باألولكتاب العتق: وقال عمر 
 باب العتق
أخربنا أبو نصر حممد بن علي بن حممد الشريازي الفقيه ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن  - ٣٤١٠

أنا دواد بن رشيد ، أنا الوليد بن مسلم ، عن حممد بن مطرف أيب غسان ، عن زيد : نعيم ، وأمحد بن سهل ، قاال 
: أيب هريرة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  بن أسلم ، عن علي بن حسني ، عن سعيد بن مرجانة ، عن

 "من أعتق رقبة أعتق اهللا بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حىت فرجه بفرجه " 
أخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر األصبهاين ، أنا يونس بن حبيب ، أنا أبو داود ، أنا  - ٣٤١١

جاء : طلحة اليامي ، عن عبد الرمحن بن عوسجة ، عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه  عيسى بن عبد الرمحن ، عن
لئن كنت أقصرت اخلطبة لقد : " قال . علمين عمال يدخلين اجلنة : أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، ال ، : " أو ليسا واحدا ؟ قال : قال " أعرضت املسألة ، أعتق النسمة ، وفك الرقبة 
وفك الرقبة أن تعني يف مثنها ، واملنحة الوكوف ، والفيء على ذي الرحم الظامل ، فإن مل تطق ذلك فأطعم اجلائع ، 

وأخربنا  - ٣٤١٢"واسق الظمآن ، وأمر باملعروف ، وانه عن املنكر ، فإن مل تطق ذلك فكف لسانك إال من خري 
بن إبراهيم بن شاذان البغدادي ، أنا عبد اهللا بن جعفر النحوي ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا أبو علي احلسن بن أمحد 



أبو حممد عبيد اهللا بن موسى العبسي ، أنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أيب مراوح ، عن أيب ذر ، رضي اهللا عنه 
فأي : قلت " : باهللا ، وجهاد يف سبيله  إميان: " سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : قال 

" تعني صانعا أو تصنع ألخرق : فإن مل أفعل ؟ قال : أغالها مثنا ، وأنفسها عند أهلها ، قلت : الرقاب أفضل ؟ قال 
 "تدع الناس من الشر ، فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك : " فإن مل أفعل ؟ قال : ، قلت 

 باب من أعتق من مملوكه شقصا
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أبو الوليد  - ٣٤١٣

وحدثنا حممد بن كثري املعىن ، أنا مهام ، عن قتادة ، عن أيب املليح ، قال أبو : الطيالسي ، أنا مهام ، قال أبو داود 
ليس هللا : " م ، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال الوليد ، عن أبيه ، أن رجال أعتق شقصا له من غال

 فأجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم عتقه: زاد حممد بن كثري يف حديثه " شريك 
ورواه سعيد ، عن قتادة ، عن أيب مليح ، أن رجال من قومه أعتق ثلث غالمه ، فرفع ذلك إىل النيب  - ٣٤١٤

أخربنا أبو جعفر املستملي ، أنا أبو سهل " حر كله ، ليس للهشريك هو : " صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
اإلسفرائيين ، أنا داود بن احلسني البيهقي ، أنا حيىي بن حيىي ، أنا عباد بن العوام ، عن سعيد ، فذكره وروي يف 

 ذلك عن عمر بن اخلطاب ، رضي اهللا عنه
 باب من أعتق شركا له يف عبد

 احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن أخربنا أبو عبد اهللا - ٣٤١٥
وهب ، أخربين مالك بن أنس ، وأخربنا أبو عبد اهللا ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا 

قرأت على : بن قتيبة ، أنا حيىي بن حيىي ، قال مالك وأخربنا أبو عبد اهللا ، أنا أبو بكر بن إسحاق ، أنا إمساعيل 
من أعتق شركا له يف عبد وكان له : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 

مال يبلغ مثن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإال فقد عتق منه ما 
أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حممد بن احلسني القطان ، أنا حممد بن يزيد السلمي ، أنا  - ٣٤١٦" عتق

من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حممد بن عبيد ، أنا عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال 
 "ال يبلغ مثنه ، وإن مل يكن له مال عتق منه ما عتق أعتق شركا يف مملوك ، فعليه عتقه كله ، إن كان له م

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، حدثين حممد بن صاحل بن هانئ ، أنا أمحد بن النضر بن عبد الوهاب ، أنا  - ٣٤١٧
ليه قال رسول اهللا صلى اهللا ع: شيبان ، أنا جرير بن حازم ، عن نافع ، موىل ابن عمر ، عن عبد اهللا بن عمر ، قال 

من أعتق نصيبا له يف عبد فكان له من املال قدر يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإال فقد عتق منها ما : " وسلم 
وإال فقد عتق منه ما : " هؤالء ثالثة من حفاظ أصحاب نافع أثبتوا يف احلديث قوله صلى اهللا عليه وسلم " عتق 
مر ، وإمساعيل بن أمية ، وحيىي بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ورواه حيىي بن أيوب ، عن عبيد اهللا بن ع" عتق 

وال يترك يقني هؤالء " وإال عتق منه ما عتق ، ورق ما بقي " ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وقال يف احلديث 
قاله نافع فلم يدر أهو يف احلديث ، أو شيء " وإال فقد عتق منه ما عتق " لشك وقع أليوب السختياين يف قوله 

فاحلكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أمجع احلفاظ على فضل حفظ مالك بن أنس على .
: قال البخاري . عبيد اهللا بن عمر ، مث جرير بن حازم : حفظ غريه ، ووافق على ذلك ما أثبت آل عمر يف عصره 

وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب نافع اختلفوا عنه مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر وأما : أصح األسانيد كلها 
يف اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع 



أعتق نصيبه وهو حي قيم عليه قيمة عدل يف ماله ، مث " ويف رواية أيوب بن موسى ، عن نافع ،  - ٣٤١٨الفدية
ضا سامل بن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه ، خمتصرا دون ذكر قوله وهو حي وأخربنا أبو عبد اهللا ورواه أي" أعتق 

 احلافظ ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب ، أنا إبراهيم بن عبد اهللا ، أنا يزيد بن هارون ، أنا شعبة
، أنا أبو داود ، أنا شعبة ، عن  وأخربنا أبو بكر بن فورك ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، أنا يونس بن حبيب - ٣٤١٩

إذا أعتق : " قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشري بن هنيك ، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 هذا لفظ حديث أيب داود" الرجل شقصا له من مملوك فهو حر 

: " الرجلني فيعتق أحدمها نصيبه قال  يف اململوك بني: ويف رواية يزيد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٤٢٠
 "يضمن 
من أعتق سهما يف مملوك فعتقه عليه يف ماله إن كان له مال ليس هللا " ورواه هشام الدستوائي عن قتادة  - ٣٤٢١
مل يذكر شعبة وهشام عن قتادة يف هذا احلديث استسعاء العبد وذكره سعيد بن أيب عروبة ، وجرير بن " شريك 

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب : ، مدرجا يف احلديث أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وآخرون قالوا  حازم ، ومجاعة
 احلافظ ، أنا إبراهيم بن عبد اهللا ، أنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أيب عروبة ، عن قتادة

حلسن بن أيب عيسى ، أنا أبو النعمان وأخربنا أبو عبد اهللا ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب إمالء ، أناا - ٣٤٢٢
حممد بن الفضل ، أنا جرير بن حازم ، أنا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشري بن هنيك ، عن أيب هريرة ، عن 

من أعتق شقصا له يف مملوك فكان له من املال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله ، وإن : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
لفظ حديث جرير ، وقد رواه مهام بن حيىي ، عن قتادة فجعل " ل استسعى العبد غري مشقوق عليه مل يكن له ما

 استسعاء العبد من قول قتادة ، وفصله عن كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم
، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، يف كتاب معرفة علوم احلديث ، أنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب احلافظ  - ٣٤٢٣

أنا علي بن احلسن الدراجبردي ، أنا عبد اهللا بن يزيد املقري ، أنا مهام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشري 
: قال مهام " رجال أعتق شقصا له يف مملوك فغرمه النيب صلى اهللا عليه وسلم مثنه " أن : بن هنيك ، عن أيب هريرة 

ى وهذا حديث رواه أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر صاحب إن مل يكن له مال استسع: فكان قتادة يقول 
 اخلالفيات ، عن علي بن احلسن ، واعتمدا عليه يف تعليل احلديث

وكذلك رواه أيضا حممد بن عبد اهللا بن يزيد املقرئ ، عن أبيه ، عن مهام ، ويف رواية النيسابوري قال  - ٣٤٢٤
أحاديث مهام : وكان عبد الرمحن بن مهدي يقول " غري مشقوق عليه  إن مل يكن له مال استسعى العبد: " قتادة 

وقد روي استسعى العبد من وجهني آخرين كالمها : عن قتادة أصح من أحاديث غريه ألنه كتبها إمالء قال الشيخ 
 منقطع ال تقوم به حجة

ه النيب صلى اهللا عليه وسلم أن عبدا كان بني رجلني فأعتق أحدمها نصيبه فحبس: " ويف حديث أيب جملز  - ٣٤٢٥
 وهذا منقطع ، وهو وإن صح وارد يف املوسر" حىت باع فيه غنيمة له 

وروي عن ابن التلب ، عن أبيه ، أن رجال أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النيب صلى اهللا عليه  - ٣٤٢٦
عن النيب صلى اهللا عليه وهذا وإن صح وارد يف املعسر ، وحكم املوسر حفظه عبد اهللا بن عمر " وسلم 

 وسلمفاحلكم لروايته ، وباهللا التوفيق
أخربنا أبو علي احلسني بن حممد بن علي الروذباري ، أنا أبو بكر حممد بن بكر ، أنا أبو داود ، أنا  - ٣٤٢٧

عتق سليمان بن حرب ، أنا محاد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، عن أيب املهلب ، عن عمران بن حصني ، أن رجال أ



" ستة أعبد له عند موته ومل يكن له مال غريهم ، فبلغ ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له قوال شديدا ، مث 
أخربنا أبو علي ، أنا أبو بكر ، أنا أبو داود ، أنا " دعاهم فجزأهم ثالثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة 

 فقال له قوال شديدا: مل يقل : ، أنا خالد ، عن أيب قالبة ، بإسناده ومعناه  أبو كامل ، أنا عبد العزيز بن املختار
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن سليمان ، أنا إمساعيل بن إسحاق ، أنا حممد بن املنهال ، أنا يزيد  - ٣٤٢٨

رجال كان له ستة أعبد مل يكن  أن: بن زريع ، أنا هشام بن حسان ، عن حممد بن سريين ، عن عمران بن حصني ، 
جزأهم أجزاء وأقرع " له مال غريهم وأعتقهم عند موته ، فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فكره ذلك مث 

تابعه أيوب وحيىي بن عتيق ، عن حممد بن سريين ، عن عمران بن حصني أخربين أبو " بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة 
أنا أبو العباس األصم ، أنا أبو احلسن حممد بن سنان ، أنا مسدد ، أنا محاد ، عن حيىي بن عبد الرمحن السلمي ، 

ورواه . لو مل يبلغين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم لكان رأيي : فقال حممد : عتيق ، وأيوب ، فذكر معناه قال حيىي 
ورواه سعيد بن املسيب عن النيب صلى ورد أربعة يف الرق : أيضا احلسن عن عمران بن حصني وقال يف احلديث 

اهللا عليه وسلم مرسال حنو رواية احلسن ورواه أبو قالبة ، عن أيب زيد األنصاري ، عن النيب صلى اهللا عليه 
وسلموروي عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقضى به عمر بن عبد العزيز ، وأبان بن عثمان ، وأفىت 

 ثابتبه خارجة بن زيد بن 
أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن داود العلوي إمالء ، أنا أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن احلافظ  - ٣٤٢٩

أنا عبيد اهللا بن موسى ، أنا إسرائيل ، عن عبد اهللا : ، أنا حممد بن حيىي الذهلي ، وأمحد بن يوسف السلمي ، قاال 
أن رجال أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غريهم ، على : ريرة ، بن املختار ، عن حممد بن زياد ، عن أيب ه

فجزأهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجزاء ، فأعتق اثنني ، وأرق " عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
 "أربعة 

 باب من يعتق بامللك
عبد الرحيم بن منيب ، أنا جرير بن عبد أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر حاجب بن أمحد ، أنا  - ٣٤٣٠

احلميد ، أنا سهيل بن أيب صاحل ، وأنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو بكر بن احلسني اآلجري القطان ، أنا أمحد بن 
ذكر سفيان ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، : يوسف السلمي ، أنا حممد بن يوسف ، قال 

 "ال جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكا فيشتريه فيعتقه : " هللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول ا: قال 
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا مسلم بن إبراهيم ، وموسى بن  - ٣٤٣١

قال : قال : نيب صلى اهللا عليه وسلم أنا محاد بن سلمة ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، عن ال: إمساعيل ، قاال 
من ملك ذا رحم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : موسى يف موضع آخر عن مسرة فيما حيسب محاد قال 

ورواه : قال الشيخ  - ٣٤٣٢مل حيدث هذا احلديث إال محاد بن سلمة وقد شك فيه: قال أبو داود " حمرم فهو حر 
 "من ملك ذا رحم حمرم فهو حر : " تادة ، أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال سعيد بن أيب عروبة ، عن ق

وسعيد أحفظ من : قال أبو داود " من ملك ذا رحم حمرم فهو حر : " وعن قتادة ، عن احلسن ، قال  - ٣٤٣٣
يف العتق  وروي أيضا عن األسود ، عن عمر بن اخلطاب وروي عن ابن مسعود ،: محاد قال الشيخ رضي اهللا عنه 

 على العم
 باب الوالء
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سلمان الفقيه ، أنا إمساعيل بن إسحاق ، أنا ابن أيب  - ٣٤٣٤



مث قام رسول اهللا صلى : أويس ، أنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، فذكرت احلديث قالت 
ما بال رجال يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا عز وجل ما : "  وأثىن عليه مث قال اهللا عليه وسلم فحمد اهللا

كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء اهللا أحق ، وشرط اهللا أوثق ، وإمنا الوالء 
 "ملن أعتق 
 بن الربيع املكي ، أنا سفيان ، عن عبد اهللا بن أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، أنا حيىي - ٣٤٣٥

 "هنى عن بيع الوالء ، وعن هبته " صلى اهللا عليه وسلم : دينار ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا 
أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حيىي بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال  - ٣٤٣٦

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ا يزيد بن هارون ، أنا هشام بن حسان ، عن احلسن ، قال أيب طالب ، أن
هذا هو احملفوظ ، هذا احلديث هبذا اإلسناد مرسال ، وقد روي " الوالء حلمة كلحمة النسب ال يباع وال يوهب 

عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وليس  عن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر مرفوعا متصال وليس مبحفوظ ، وروي
 بشيء وروي عن عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، من أقواهلم بألفاظ خمتلفة ، واملعىن واحد ، واهللا أعلم

 باب نسخ املرياث باملواالة واإلسالم ومن أعتق عبدة سائبة
، أنا أمحد بن عبد احلميد ، أنا أبو أسامة أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٣٤٣٧

وأخربنا أبو عبد اهللا ، أنا إمساعيل بن أمحد اجلرجاين ، أنا حممد بن احلسن بن مكرم ، أنا عثمان بن أيب شيبة ، أنا أبو 
" أسامة ، أنا إدريس األودي ، أنا طلحة بن مصرف ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، يف قوله عز وجل 

كان املهاجرون حني قدموا املدينة يورثون األنصار دون ذوي رمحه : عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم قال  والذين
لألخوة اليت آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأنزلت هذه اآلية ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان ، واألقربون 

والرفادة : زاد عثمان يف روايته " نصر والنصيحة والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم من ال: فنسخت ، مث قال 
وأما احلديث الذي أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا  - ٣٤٣٨ويوصي هلم ، وقد ذهب املرياث

بن جعفر ، أنا يعقوب بن سفيان ، أنا عبد اهللا بن يوسف ، أنا حيىي بن محزة ، عن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، 
ما : سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم : د اهللا بن موهب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن متيم الداري ، قال عن عب

أوىل " السنة يف الرجل يسلم من أهل الكفر على يد الرجل من املسلمني ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
محزة ، وقال عن قبيصة بن ذؤيب ، أن متيما ، ورواه يزيد بن خالد بن موهب ، عن حيىي بن " الناس مبحياه ومماته 

 يا رسول اهللا: قال 
ورواه أبو نعيم ، عن عبد العزيز ، عن عبد اهللا بن موهب ، عن متيم ، وقيل عنه مسع متيما الداري ، قال  - ٣٤٣٩

ا الشافعي وهبذا احلديث رغب أيض" الوالء ملن أعتق " ال يصح ذلك لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : البخاري 
 أنه ملن التقطه مع جهالة راويه وهو أبو مجيلة: وروي عن عمر ، يف والءاللقيط . رمحه اهللا عنه 

أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حيىي بن أيب طالب ، أنا يزيد بن  - ٣٤٤٠
جاء رجل إىل عبد اهللا بن مسعود ، : ن شرحبيل ، قال هارون ، أنا سفيان بن سعيد ، عن أيب قيس ، عن هزيل ب

إن أهل اإلسالم ال يسيبون ، إمنا : " فقال عبد اهللا . إين أعتقت غالما يل وجعلته سائبة ، فمات وترك ماال : فقال 
 "كانت تسيب اجلاهلية ، وأنت وارثه وويل نعمته ، فإن حترجت من شيء فأدناه ، جنعله يف بيت املال 

عمرة بنت يعار ، وقيل : أنه كان موىل المرأة من األنصار يقال هلا : وروينا عن سامل ، موىل أيب حذيفة  - ٣٤٤١
فأبت أن " أعطوه عمرة : " سلمى ، أعتقته سائبة فقتل يوم اليمامة ، فأيت أبو بكر رضي اهللا عنه مبرياثه ، فقال : 



هذا مرياث : " خدام وكان وارث سلمى بنت يعار ، فقال  أيت عمر بن اخلطاب مبرياثه فدعا وديعة بن: تقبله وقيل 
يا أمري املؤمنني أعتقته صاحبته سائبة ألبويها ، وقد أغنانا اهللا عنه ، فال حاجة لنا به : ، فقال " موالكم فخذوه 

 يف بيت مال املسلمني: فجعله عمر 
يت سوائب ، فأتى مبرياثهم فقال عمر وروي عن عطاء بن أيب رباح ، أن طارق بن املرقع ، أعتق أهل ب - ٣٤٤٢

فاجعلوه يف مثلهم من الناس : " ، فأبوا أن يأخذوه ، فقال عمر " أعطوه ورثة طارق : " بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
" 

 باب الوالء للكبار من الذكور
ا عثمان بن ح أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي ، أنا أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبدوس ، أن - ٣٤٤٣

سعيد ، أنا القعنيب ، فيما قرأ على مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ، عن عبد امللك بن أيب 
: أنه أخربه أن العاصي بن هشام هلك وترك بنني له ثالثة : بكر بنعبد الرمحن بن احلارث بن هشام ، عن أبيه ، 

ن ألم وترك ماال ، وموايل فورثه أخوه ألبيه وأمه ، ماله ووالء مواليه مث اثنان ألم ، ورجل لعلة فهلك أحد اللذي
قد أحرزت ما كان أيب أحرز من املال ووالء : هلك الذي ورث املال ووالء املوايل وترك ابنه وأخاه ألبيه فقال ابنه 

و هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ليس كذلك إمنا أحرزت املال ، وأما والء املوايل فال ، أرأيت ل: املوايل وقال أخوه 
، ح وروينا عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعبد اهللا ، " فقضى ألخيه بوالء املوايل " ؟ فاختصما إىل عثمان بن عفان 

 الوالء للكرب ، يعنون ألقرهبم بأب: وزيد بن ثابت ، أهنم قالوا 
ملوىل أخ يف الدين ونعمة ، وأحق الناس ا: " وروى الزهري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال  - ٣٤٤٤

 "مبرياثه أقرهبم إىل املعتق 
ال يورثون النساء من " أهنم كانوا : وروينا عن زيد بن وهب ، عن علي ، وعبد اهللا ، وزيد بن ثابت ،  - ٣٤٤٥

 وروي أيضا عن عمر" الوالء إال ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن 
افظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا عبد اهللا بن حممد ، أنا إسحاق احلنظلي ، أنا ح أخربنا أبو عبد اهللا احل - ٣٤٤٦

إذا تزوج اململوك احلرة فولدت ، : " عيسى بن يونس ، عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عمر ، قال 
شهور عن عثمان بن عفان ، وامل" فولدها يعتقون بعتقها ، ويكون والؤهم ملوىل أمهم ، فإذا أعتق األب جر الوالء 

 والزبري بن العوام رضي اهللا عنهما يف مثل هذايف جر الوالء وروي عن علي وعبد اهللا بن مسعود ، رضي اهللا عنهما
 باب يف بيع املدبر ، وغري ذلك من أحكامه

بن الصباح  أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا احلسن - ٣٤٤٧
دبر رجل من األنصار غالما : " مسع عمرو بن دينار جابر بن عبد اهللا يقول : الزعفراين ، أنا سفيان بن عيينة ، قال 

اشتراه ابن النحام عبدا : قال جابر بن عبد اهللا " له مل يكن له مال غريه ، فباعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 قبطيا ، مات عام ابن الزبري

ورواه محاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اهللا ، أن رجال من األنصار أعتق مملوكا له  - ٣٤٤٨
فاشتراه نعيم بن عبد " من يشتريه : " عن دبر ، مل يكن له مال غريه ، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

عبدا قبطيا مات عام األول أخربنا علي بن : عت جابرا يقول اهللا وهو ابن النحام بثمامنائة درهم ، فدفعها إليه ، مس
 أمحد بن عبدان ، أنا أمحد بن عبيد ، أنا إمساعيل بن إسحاق القاضي ، أنا عارم ، أنا محاد بن زيد ، فذكره

ل بن أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبو داود ، أنا أمحد بن حنبل ، أنا إمساعي - ٣٤٤٩



إبراهيم ، أنا أيوب ، عن أيب الزبري ، عن جابر أن رجال من األنصار يقال له أبو مذكور ، أعتق غالما له يقال له 
فاشتراه " من يشتريه ؟ : " يعقوب عن دبر ، مل يكن له مال غريه ، فدعا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

إذا كان أحدكم فقريا فليبدأ بنفسه ، فإن كان : " ، فدفعها إليه وقال  نعيم بن عبد اهللا بن النحام بثمامنائة درهم
وهكذا رواه " فيها فضل فعلى عياله ، فإن كان فضلفعلى ذي قرابته ، أو ذي رمحه ، فإن كان فضل فهاهنا وهاهنا 

 ابن جريج والليث بن سعد ومحاد بن سلمة وزهري بن معاوية وغريهم ، عن ابن الزبري
نا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو عمرو عثمان بن أمحد بن السماك ، أنا حيىي بن جعفر ، أنا حممد بن وأخرب - ٣٤٥٠

أن رجال من أصحاب : عبيد ، أنا إمساعيل بن أيب خالد ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد اهللا ، 
فباعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " غريه ،  النيب صلى اهللا عليه وسلم أعتق عبدا عن دبر ، ومل يكن له مال

ورواه أيضا جماهد بن جرب وحممد بن املنكدر عن جابر ، وكل واحد منهم أثبت " بثمامنائة درهم ، ودفعه إىل مواله 
حياة مالكه وقت بيعه ويف ذلك داللة خطأ شريك يف روايته عن سلمة بن كهيل عن عطاء ، وأيب الزبري ، عن جابر 

رجال مات وترك مدبرا ، وإمنا وقع هذا اخلطأ لشريك عما هو مفسر يف رواية مطر ، عن عطاء ، وأيب الزبري أن : 
أن رجال أعتق ، إن حدث به حدث فمات وهذا من قول الرجل يف شرط العتق وليس بإخبار : وعمرو عن جابر 

 وسلم مثنه إليه دفع النيب صلى اهللا عليه: عن جابر موت املعتق وقد أثبت هؤالء الرواة 
فهو منقطع ال " باع خدمة املدبر " وأما الذي روي عن أيب جعفر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا  - ٣٤٥١

باع رقبة مدبر كما حدث جابر ، وخدمة : ولو ثبت كان جيوز أن أقول : تقوم به حجة قال الشافعي رضي اهللا عنه 
 دبر عن عائشة ، وجماهد ، وطاوس ، وعمر بن عبد العزيزمدبر كما حدث أبو جعفر وروينا يف بيع امل

يرون التدبري وصية صاحبها فيها باخليار " كان جماهد وفقهاء أهل مكة : وروينا عن ابن أيب جنيح ، قال  - ٣٤٥٢
 "ما عاش ميضي منها ما شاء ، ويرد منها ما شاء 

فعه بعض الضعفاء وليسبشيء ، ولو بلغ ابن عمر ور" ال يباع املدبر : " وروي عن ابن عمر ، أنه قال  - ٣٤٥٣
 حديث جابر مل خيالفه ، إن شاء اهللا

ورفعه علي بن ظبيان وهو خطأ وروي عن علي ، " املدبر من الثلث : " وروي عن ابن عمر ، أنه قال  - ٣٤٥٤
 وعبد اهللا بن مسعود وروي عن أيب قالبة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال

 "جواز وطء املدبرة " ينا عن ابن عمر ، يف ورو - ٣٤٥٥
ولد املدبرة مبنزلتها : " ، وعن ابن عمر " ولد املدبرة بعد التدبري يعتقونه بعتقها " وروينا عن عثمان ، يف  - ٣٤٥٦

 "، إذا ولدت وهي مدبرة 
 نيوهو قول مجاعة من التابع" ما أرى أوالد املدبرة إال مبنزلة أمهم " وعن جابر ،  - ٣٤٥٧
لتأخذ من : يف امرأة أعتقت جاريتها عن دبر ، وال مال هلا غريها : " وروي عن زيد بن ثابت ، أنه قال  - ٣٤٥٨

 أوالد املدبرة مملوكون ، وهو قول عطاء: وقال أبو الشعثاء " رمحها ما دامت حية 
يان ، أنا حيان ، عن ابن املبارك ، أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا احلسن بن سف - ٣٤٥٩

ابنة عم يل أعتقت جاريتها عن : أن زيد بن ثابت ، أتاه رجل فقال : عن عثمان بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، 
 "لتأخذ من رمحها : " قال . دبر ، وال مال هلا غريها 

يف أوالد " جابر بن عبد اهللا ، قال أنه مسع : وعن ابن املبارك ، عن ابن جريج ، أخربين أبو الزبري ،  - ٣٤٦٠
 "إذا مات السيد فال نراهم إال أحرارا : املدبرة 



 "أوالد املدبرة عبيد إال أن تكون حبلى يوم دبرت : " قال عطاء  - ٣٤٦١
وأخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل بن حممد الصفار ، أنا احلسن بن علي بن عفان ، أنا ابن منري  - ٣٤٦٢

ولد املدبرة مبنزلتها يعتقون بعتقها ، ويرقون : " عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول ، 
 كتاب املكاتب"برقها 

باب إعانة املكاتب قال اهللا عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا قال 
داللة على أنه إمنا أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب وقوله إن علمتم فيهم خريا قوة  فيه: الشافعي رضي اهللا عنه 

 على اكتساب املال واألمانة
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو العباس األصم ، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن  - ٣٤٦٣

فكاتبوهم إن علمتم : " ب ، أن عبد اهللا بن عباس ، كان يقول وهب ، أخربين حيىي بن أيوب ، عن يزيد بن أيب حبي
إن علمتم هلم حيلة ، : وروينا عن علي بن أيب طلحة ، عن ابن عباس ، " فيهم خريا إن علمت أن مكاتبك يقضيك 

 أمانة ووفاء: ويف رواية أخرى عن ابن عباس 
ولعل من : قال الشافعي " ذا مل تكن له حرفة يكره أن يكاتب العبد إ" وروينا عن ابن عمر ، أنه كان  - ٣٤٦٤

ذهب إىل أن اخلري املال ، أنه أفاد بكسبه ماال للسيد فيستدل على أنه يفيد ماال يعتق به ، كما أفاد أوال ، وهذا ألن 
أخربنا أبو طاهر  - ٣٤٦٥كسبا: طاوس ، وجماهد ، وقال مكحول : ماال وأمانة ، منهم : مجاعة من التابعني قالوا 

أنا أبو بكر القطان ، أنا إبراهيم بن احلارث البغدادي ، أنا حيىي بن أيب بكري ، : الفقيه ، وأبو حممد بن يوسف قاال 
أنا زهري بن حممد ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن عبد اهللا بن سهل بن حنيف ، أن سهال ، حدثه أن رسول 

دا يف سبيل اهللا ، أو غارما يف عسرته ، أو مكاتبا يف رقبته ، أظله اهللا من أعان جماه: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
 "يف ظله يوم ال ظل إال ظله 

 باب الكتابة على جنمني ، أو أكثر مبال صحيح فإذا أدى فهو حر
 ريويف الكتابة احلالة غرر كث" هنى عن بيع الغرر " روينا عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٤٦٦
أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان ، أنا عبد اهللا بن جعفر ، حدثين يعقوب بن سفيان ، حدثين أبو  - ٣٤٦٧

كنت مملوكا لعثمان : بشر ، أنا سعيد بن عامر ، أنا جويرية بن أمساء ، عن مسلم بن أيب مرمي ، عن رجل ، قال 
يا أمري املؤمنني ، أسألك : مت بني يديه ذات يوم ، فقلت فبعثين عثمان يف جتارة ، فقدمت عليه فأمحد والييت ، فق

نعم ، ولوال آية يف كتاب اهللا ما فعلت ، أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها يل يف : " الكتابة ، فقطب ، فقال 
 مث ذكر احلديث يف دخول الزبري عليه ألجل ذلك وإعادته هذا الكالم" عدتني ، واهللا ال أغضك منها درمها 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن القاضي ، أنا إبراهيم بن احلسني ،  - ٣٤٦٨
أنا عفان بن مسلم ، أنا محاد بن سلمة ، عن عاصم بن سليمان ، وعلي بن زيد ، عن أيب عثمان ، عن سلمان ، قال 

ا علقت فأنا حر ، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت كاتبت أهلي على أن أغرس هلم مخسمائة فسيلة ، فإذ: 
فآذنته فجاء فجعل يغرس إال واحدة غرستها " اغرس واشترط هلم ، فإذا أردت أن تغرس فآذين : " ذلك له فقال 

كله  فغرس النخل: بيدي ، فعلقن مجيعا إال الواحدة هكذا يف هذه الرواية ويف رواية عبد اهللا بن بريدة ، عن أبيه ، 
فكاتبت صاحيب على : إال خنلة واحدة غرسها عمر ويف رواية ابن عباس يف قصة إسالم سلمان رضي اهللا عنه قال 

 ثالمثائة خنلة ، وأربعني أوقية
 باب املكاتب عبد ما بقي عليه درهم



ضي اهللا روينا هذا القول عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ر - ٣٤٦٩
عنهم وروينا يف معناه عن عثمان ، وعن سائر أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم أخربنا أبو عبد اهللا 

احلافظ ، أنا ميمون بن إسحاق اهلامشي ، ببغداد ، أنا العباس بن حممد الدوري ، أنا عمرو بن عاصم الكاليب ، أنا 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ب ، عن أبيه ، عن جده ، قال مهام ، عن عباس اجلريري ، أنا عمرو بن شعي

أميا مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إال عشر أواق ، فهو عبد وأميا مكاتب كوتب على مائة دينار ، : " 
د الصمد وكذلك رواه أبو داود يف كتاب السنن ، عن حممد بن املثىن ، عن عب" فأداها إال عشرة دنانري فهو عبد 

 "مائة أوقية : " بن عبد الوارث ، عن مهام ، عن عباس اجلريري ، إال أنه قال 
وكذلك رواه حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ح ورواه إمساعيل بن عياش ، عن سليمان بن  - ٣٤٧٠

بقي عليه من  املكاتب عبد ما: " سليم ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
أخربنا أبو علي الروذباري ، أنا أبو بكر بن داسة ، أنا أبوداود ، أنا هارون بن عبد اهللا ، أنا أبو " مكاتبته درهم 

 بدر ، حدثين أبو عتبة إمساعيل بن عياش فذكره
حممد وأما احلديث الذي أخربنا أبو حممد بن يوسف ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا احلسن بن  - ٣٤٧١

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الزعفراين ، أنا عفان ، أخربين وهيب ، أنا أيوب ، عن عكرمة ، عن علي ، قال 
رواه محاد بن زيد ، وإمساعيل بن إبراهيم ، عن عكرمة ، دون ذكر علي ، " يؤدي املكاتب بقدر ما أدى : " وسلم 

  ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، واختلف عليه يف رفعهوهو مع ذكره فيه أيضا مرسل ورواه حيىي بن أيب كثري
: " ورواه محاد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٣٤٧٢

 "يؤدي املكاتب حبصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد 
أصاب املكاتب حدا ، أو مرياثا ورث حبساب  إذا: " وهبذا اإلسناد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٣٤٧٣

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا " ما عتق منه وأقيم عليه احلد حبساب ما عتق منه 
 حيىي بن أيب طالب ، أنا يزيد بن هارون ، أنا محاد بن سلمة فذكر احلديثني

ال يقامعلى املكاتب إال حد العبد : " عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال  وقد روى حيىي بن أيب كثري ، عن - ٣٤٧٤
 وهذا خيالف احلديث املرفوع" 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أمحد بن سلمان ، أنا احلسن بن مكرم ، أنا عثمان بن عمر ، أنا علي بن  - ٣٤٧٥
يف " قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال املبارك ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس 

يقام عليه حد اململوك : قال عكرمة ، عن ابن عباس : قال حيىي " املكاتب يقتل بدية احلر على قدر ما أدى منه 
يعتق بقدر ما أدى ، فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار احلديث املرفوع : وروي عن علي ، وعبد اهللا ، من قوهلما 

 عكرمة ، واختلف عليه يف ذلك على
قال رسول اهللا : مسعت أم سلمة ، تقول : وأما حديث الزهري ، عن نبهان ، مكاتب ألم سلمة ، قال  - ٣٤٧٦

أخربنا أبو عبد اهللا " إذا كان إلحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه : " صلى اهللا عليه وسلم 
ان املوصلي ، أنا علي بن حرب ، أنا سفيان ، عن الزهري ، فذكره قال الشافعي احلافظ ، أنا أبو بكر أمحد بن سليم

وقد جيوز أن يكون أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة إن كان أمرها باحلجاب من مكاتبها إذا : رمحه اهللا 
ؤمنني ، وخصهن به ، وبسط كان عنده ما يؤدي ، على ما عظم اهللا به أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أمهات امل

 الكالم فيه ومحل احلديث على ختصيصه أزواجه ، واهللا أعلمباب قول اهللا عز وجل وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم



أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو زكريا العنربي ، أنا حممد بن عبد السالم ، أنا إسحاق بن إبراهيم ،  - ٣٤٧٧
ابن جريج ، أخربين عطاء بن السائب ، أن عبد اهللا بن حبيب ، أخربه عن علي بن أيب طالب ، أنا عبد الرزاق ، أنا 

وكذلك رواه " يترك للمكاتب الربع : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم ، قال 
ام الدستوائي ، عن عطاء ، حجاج بن حممد ، عن ابن جريج ، مرفوعا ورواه روح بن عبادة ، وابن جريج ، وهش

 موقوفا وكذلك رواه عبد األعلى ، عن عبد اهللا بن حبيب أيب عبد الرمحن ، عن علي ، موقوفا ، وهو احملفوظ
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا جعفر بن أمحد ، أنا عمرو بن زرارة ، أنا إمساعيل هو ابن  - ٣٤٧٨

فع ، عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له خبمسة وثالثني ألفا ، فوضع عنه مخسة آالف ، علية ، عن أيوب ، عن نا
 "من آخر جنومه : " أحسبه ، قال 

اذهب فاستعن به يف : " وروينا عن ابن عباس ، أن ابن عمر ، كاتب عبدا له فجاء جنمه ، فقال  - ٣٤٧٩
وآتوهم من مال : إين أخاف أال أدرك ذلك ، مث قرأ : ، قال " لو تركته حىت يكون آخر جنم : " ، فقال " مكاتبتك 

 ضعوا عنهم من مكاتبتهم: اهللا الذي آتاكم ،وعن ابن عباس يف هذه اآلية قال 
 باب موت املكاتب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا إبراهيم بن أيب طالب ، أنا احلسن بن عيسى ، أنا  - ٣٤٨٠
إذا مات املكاتب وقد أدى طائفة من كتابته ، : ، عن عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال ابن املبارك 

" ماله وما ترك من شيء ، فهو لسيده وليس لورثته من ماله شيء : " وترك ماال هو أفضل من مكاتبته ، قال 
، فإن مات وعليه دين بدئ بديون الناس وروينا عن زيد بن ثابت ، معىن هذا ، وروي أيضا ، عن عمر بن اخلطاب 

 زيد بن ثابت: وقاله 
 باب تعجيل الكتابة

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أخربين حممد بن حممد بن إمساعيل ، أنا حممد بن إسحاق ، أنا سعيد بن حيىي  - ٣٤٨١
كاتبين أنس : عن أبيه ، قال  القراطيسي ، أنا معاذ بن معاذ ، أنا علي بن سويد بن منجوف ، أنا أنس بن سريين ،

بن مالك على عشرين ألف درهم ، فكنت فيمن فتح تستر ، فاشتريت رثة ، فرحبت فيها ، فأتيت أنس بن مالك 
أراد أنس املرياث ، : بكتابته ، فأىب أن يقبلها مين إال جنوما ، فأتيت عمر بن اخلطاب وذكرت ذلك له ، فقال 

 فقبلها.  وكتب إىل أنس أن اقبلها من الرجل

اشترتين امرأة ، فكاتبتين على أربعني ألف درهم ، فأديت إليها : وروينا عن أيب سعيد املقربي ، قال  - ٣٤٨٢
ال واهللا حىت آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة ، فخرجت به إىل عمر : عامة ذلك مث محلت ما بقي إليها ، فقالت 

هذا مالك وقد : " مث بعث إليها ، وقال " ه إىل بيت املال ، ادفع: " بن اخلطاب ، فذكرت ذلك له ، فقال عمر 
فأرسلت فأخذته أخربنا أمحد بن علي : ، قال " عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة 

بن عبد اإلسفرائيين ، أنا أبو علي السرخسي ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا أبو الزنباع ، أنا حيىي بن بكري ، أنا عبد اهللا 
العزيز ، عن سعيد بن أيب سعيد ، أنه حدثه ، عن أبيه ، فذكره وروينا معىن هذا عن عثمان بن عفان ، رضي اهللا 

 عنه
أخربنا أبو احلسني بن بشران ، أنا إمساعيل الصفار ، أخربين احلسن بن علي بن عفان ، أنا ابن منري ، عن  - ٣٤٨٣

ر أنه كان يقول يف الرجل يكاتب عبده بالذهب أو الورق ينجمها عليه عبيد اهللا بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عم
 "إنه كان يكره أن يقول عجل يل منها كذا وكذا فما بقي فلك : " جنوما 



 باب بيع املكاتب برضاه أو عند عجزه عن أداء ما حل عليه من جنومه
، أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم ، أنا أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب  - ٣٤٨٤

ابن وهب ، أخربين رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد ، والليث بن سعد وغريمها ، أن ابن شهاب ، أخربهم 
إين : جاءت بريرة ،فقالت : ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أهنا قالت 

إن أحب أهلك أن أعدها هلم عدة واحدة : أواق يف كل عام أوقية فأعينيين ، فقالت عائشة كاتبت على تسع 
وأعتقك فعلت ويكون والؤك يل فذهبت إىل أهلها ، فأبوا إال أن يكون الوالء هلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أما : " فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال  ، مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس" خذيها وأعتقيها : " وسلم 
بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست يف كتاب اهللا ، ما كان من شرط ليس يف كتاب اهللا فهو باطل وإن 

 هكذا رواه الزهري ، عن عروة" كان مائة شرط ، قضاء اهللا أحق ، وشرط اهللا أوثق ، وإمنا الوالء ملن أعتق 
خذيها واشترطي هلم الوالء فإمنا : " عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، مبعناه غري أنه قال ورواه هشام بن  - ٣٤٨٥

ففعلت عائشة وقد ذكرنا إسناده ، والزهري أحفظ من هشام ومع رواية الزهري رواية عمرة " الوالء ملن أعتق 
يس يف رواية واحد منهم أنه والقاسم بن حممد ، واألسود بن يزيد ، عن عائشة ، ورواية ابن عمر ، وأيب هريرة ل

 أمرها باالشتراط
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبو عبد اهللا بن يعقوب ، أنا حممد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن  - ٣٤٨٦

جاءت بريرة إىل عائشة تستعينها يف كتابتها ، فقالت هلا : عون ، أنا حيىي بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت 
ال : فذكرت ذلك بريرة ملواليها ، فقالوا : شاء مواليك أن أصب هلم عنك مثنك صبة واحدة وأعتقك ، قالت  إن: 

" اشتريها فإمنا الوالء ملن أعتق : " ، إال أن تشترط لنا الوالء ، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
أتتين : مسعت عمرة ، عن عائشة ، قالت : عيد ، قال ورواه يوسف بن موسى ، عن جعفر بن عون ، عن حيىي بن س

 بريرة تستعينين يف كتابتها ، وكذلك قال حيىي بن سعيد القطان عن حيىي بن سعيد األنصاري
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخربين مالك بن  - ٣٤٨٧

أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أرادت أن تشتري جارية : عن عبد اهللا بن عمر ، أنس ، عن نافع ، 
ال مينعك " فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن والءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ها وكأن عائشة كانت شارطة هلم أحسب حديث نافع أثبت: قال الشافعي رمحه اهللا " ذلك فإمنا الوالء ملن أعتق 
الوالء فأعلمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا إن أعتقت فالوالء هلا فإن كان هكذا ، فليس أهنا شرطت هلم 

ال : الوالء بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ولعل هشاما أو عروة حني مسع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
. أمرها أن تشترط هلم الوالء ، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر ، واهللا أعلم رأى أنه " مينعك ذلك 

: اشترطي عليهم الوالء قال اهللا عز وجل : معناه " اشترطي هلم الوالء : " وذكر الشافعي يف رواية الوالء أن قوله 
 صح على التأديب ليعفوا عن مثله، ومحله يف رواية الربيع إن  -يعين عليهم اللعنة  -أولئك هلم اللعنة 
 باب عجز املكاتب

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، أنا احلسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن املبارك ،  - ٣٤٨٨
ت مائة كاتب مكاتبا له فأدى تسعمائة ، وبقي" عن أبان بن عبد اهللا البجلي ، أنا عطاء بن أيب رباح ، أن ابن عمر ، 

 "دينار ، فعجز ، فرده يف الرق 
وحدثنا احلسن بن سفيان ، أنا أبو بكر ، أنا ابن أيب زائدة ، عن حممد بن إسحاق ، عن نافع ، عن : قال  - ٣٤٨٩



 "مكاتبا له عجز فرده مملوكا ، وأمسكما أخذ منه " ابن عمر ، أن 
األصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان بن  أخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو ، وأخربنا أبو العباس - ٣٤٩٠

 "شهدت شرحيا رضي اهللا عنه رد مكاتبا عجز يف الرق : " عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ، قال 
 باب عتق أمهات األوالد

بد أخربنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم بن حممد بن حيىي ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن ع - ٣٤٩١
اهللا بن عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين عمر بن حممد ، وعبد اهللا بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغريهم ، أن 

أميا وليدة ولدت من سيدها فإنه ال يبيعها ، : " نافعا ، أخربهم ، عن عبد اهللا بن عمر ، أن عمر بن اخلطاب ، قال 
ورواه أيضا عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر ، عن " مات فهي حرة وال يهبها وال يورثها ، وهو يستمتع هبا ، فإذا 

 عمر ، وغلط فيه بعض الرواة ، فرووه مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو وهم فاحش
وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف األصبهاين ، أنا أبو سعيد بن األعرايب ، أنا احلسن بن حممد  - ٣٤٩٢

قال علي بن أيب : ا حممد بن عبيد ، أنا إمساعيل بن أيب خالد ، عن عامر ، عن عبيدة السلماين ، قال الزعفراين ، أن
استشارين عمر رضي اهللا عنه يف بيع أمهات األوالد ، فرأيت أنا وهو أهنا عتيقة فقضى هبا عمر حياته : " طالب 

أيهما : بن سريين أنه سأل عبيدة عن ذلك فقال  فأخربين حممد: وعثمان بعده ، فلما وليت أنا رأيت أن أرقهن قال 
وأخربنا أبو  - ٣٤٩٣رأي عمر وعلي مجيعا أحب إيل من رأي علي حني أدرك االختالف: أحب إليك ؟ فقال 

احلسني بن الفضل القطان ، أنا أبو عمر بن السماك ، أنا حممد بن عيسى بن السكن الواسطي ، أنا عمرو بن عثمان 
قال علي فذكر معىن هذا احلديث ، فقال : مساعيل بن أيب خالد ، عن الشعيب ، عن عبيدة ، قال ، أنا هشيم ، عن إ

فرأيك ورأي عمر يف اجلماعة أحب إيل من : " قلت لعلي : وحدثين حممد بن سريين ، عن عبيدة قال : الشعيب 
 عن عبيدة ، عن عليوكذلك رواه أيوب وهشام بن حسان ، عن حممد بن سريين ، " رأيك وحدك يف الفرقة 

أخربنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد بن بالل ، أنا حممد بن إمساعيل األمحسي ، أنا وكيع ، عن شريك  - ٣٤٩٤
أميا رجل ولدت : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، عن حسني بن عبد اهللا ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 

 هكذا رواه شريك ، عن حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس" منه أمته فهي معتقة عن دبر منه 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألم إبراهيم حني : ورواه غريه عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال  - ٣٤٩٥
 "أعتقها ولدها " ولدت 
عن عكرمة ، عن  وقيل عن ابن أيب أويس ، عن حسني ، كما رواه شريك ، وروي عن ابن أيب حسني ، - ٣٤٩٦

ويف حديث عائشة أن " أعتقها ولدها : " ملا ولدت مارية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عباس ، قال 
النيب صلى اهللا عليه وسلم تويف ومل يترك درمها ، وال عبدا ، وال أمة ، وفيه داللة على أن أم إبراهيم مل تبق أمة بعد 

 وأهنا عتقت مبا تقدم من حرمة االستيالد ، واهللا أعلموفاته صلى اهللا عليه وسلم ، 
أم الولد أعتقها ولدها وإن : " وحلديث حسني بن عبد اهللا ، وغريه ، عن عكرمة ، عن عمر ، أنه قال  - ٣٤٩٧

إذا ولدت أم الولد من سيدها " ورواية خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر ،  - ٣٤٩٨"كان سقطا 
 "إن كان سقطا فقد عتقت ، و

وأخربين أبو نصر بن قتادة ، أنا أبو منصور النضروي ، أنا أمحد بن جندة ، أنا سعيد بن منصور ، أنا  - ٣٤٩٩
بأي شيء : قيل " . هن أحرار : " سئل عكرمة عن أمهات األوالد ، قال : سفيان ، حدثين احلكم بن أبان ، قال 

قول اهللا عز وجل أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل : " من القرآن ؟ قال  مباذا: ، قالوا " بالقرآن : " تقوله ؟ قال 



 عتقت وإن كان سقطا فعاد احلديث إىل عمر رضي اهللا عنه: وكان عمر من أويل األمر قال " األمر منكم 
فليس  كنا نبيع أمهات األوالد على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ،" وأما حديث جابر ، وأيب سعيد  - ٣٥٠٠

فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه ، وحيتمل أنه هنى عنه بعد ذلك ، فلم يبلغهما وبلغ عمر ، 
 "ومن تابعه فأمجعوا على حترمي بيعهن 

أنا أبو العباس حممد بن يعقوب ، أنا حممد بن : وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو بكر القاضي قاال  - ٣٥٠١
سحاق الصغاين ، أنا إسحاق بن إبراهيم الرازي خنت سلمة بن الفضل ، أنا سلمة ، حدثين حممد بن إسحاق ، عن إ

كنت للحباب بن عمرو فمات ويل منه : حدثتين سالمة بنت معقل ، قالت : اخلطاب بن صاحل ، عن أمه ، قالت 
لى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول اآلن تباعني يف دينه ، فأتيت رسول اهللا ص: غالم ، فقالت امرأته 

أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو ، : فقالوا " من صاحب تركة احلباب بن عمرو ؟ : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال تبيعوها وأعتقوها ، فإذا مسعتم برقيق قد جاءين فائتوين أعوضكم : " فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

إن أم الولد مملوكة ، لوال : فعلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال قوم ف" منها 
بل هي حرة أعتقها رسول اهللا صلى اهللا عليه : ذلك مل يعوضهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال بعضهم 

فرجع خوات :  يف قصة شبيهة ملا ذكرنا قال وسلم تابعه حممد بن سلمة عن ابن إسحاق وروي عن خوات بن جبري
فأمر هبا فأعتقت إال أن مدار " ال تباع : " إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 حديث خوات على ابن هليعة ورشدين بن سعد ، فاهللا أعلم ، وأقوى شيء فيه إمجاع اخللفاء
 احلافظ ، أنا أبو الوليد ، أنا احلسن بن سفيان ، أنا حبان ، عن ابن املبارك ، عن أخربنا أبو عبد اهللا - ٣٥٠٢

أعتقا أمهات األوالد ومن " وعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنهما : سعيد ، عن قتادة ، أن عمر بن اخلطاب ، 
 "بينهما من اخللفاء 

، أنا أبو العباس األصم ، أنا حممد بن عبد اهللا بن أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، وأبو بكر بن احلسن  - ٣٥٠٣
عبد احلكم ، أنا ابن وهب ، أخربين خمرمة بن بكري ، عن أبيه ، عن ابن قسيط ، أنه مسع حممد بن عبد الرمحن بن 

إذا ولدت األمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أوالدا ، كان : " ثوبان ، أنه مسع عبد اهللا بن عمر ، يقول 
 "ا مبنزلتها عبيدا ما عاش سيدها ، فإن مات فهم أحرار ولده

وأخربنا أبو سعيد بن أيب عمرو بن الفضل ، أنا أبو العباس األصم ، أنا أمحد بن عبد احلميد احلارثي ، أنا  - ٣٥٠٤
شريح  رفع إىل: أبو أسامة ، عن محاد بن زيد ، أنا فضيل بن ميسرة أبو معاذ ، عن أيب حريز ، عن الشعيب ، قال 

إمنا تعتق أم الولد إذا :" رجل تزوج أمة فولدت له أوالدا ، مث اشتراها ، فرفعهم شريح إىل عبيدة ، فقال عبيدة 
ألن الرق جرى : وهبذا أجاب الشافعي رضي اهللا عنه ، وقال " ولدهتم أحرارا ، فإذا ولدهتم مملوكني فإهنا ال تعتق 

 على ولدها لغريه
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